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توكلت على اهلل وال حول وال قوة إال باهلل 

المقدمة 
إن احلٛمد هلل ٟمحٛمده، وٟمًتٕمٞمٜمف، وٟمًتٖمٗمره، وٟمٕمقذ سم٤مهلل ُمـ ذور أٟمٗمًٜم٤م 

وُمـ ؾمٞمئ٤مت أقمامًمٜم٤م، ُمـ هيده اهلل ومال ُمْمؾ ًمف وُمـ يْمٚمؾ ومال ه٤مدي ًمف، وأؿمٝمد 

. أن ٓ إًمف إٓ اهلل وطمده ٓ ذيؽ ًمف وأن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف

 : ىم٤مل شمٕم٤ممم                             

  [ 102: آل قمٛمران]   

                                  

                                  

        ]1: اًمٜم٤ًمء[ .

                                          

                             [70،71:إطمزاب[ .

: أما بعد

وم٢من ديـ اإلؾمالم ىمد أوضم٥م اإلطم٤ًمن إمم مجٞمع اًمٜم٤مس، سمؾ إمم مجٞمع 

 :اًمٙم٤مئٜم٤مت احلٞم٦م، ىم٤مل شمٕم٤ممم              

إن اهلل يمت٥م ):  أٟمف ىم٤مل^ وروى ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف قمـ اًمٜمٌل ،]195:اًمٌ٘مرة[

اإلطم٤ًمن قمغم يمؾ رء، وم٢مذا ىمتٚمتؿ وم٠مطمًٜمقا اًم٘متٚم٦م، وإذا ذسمحتؿ وم٠مطمًٜمقا اًمذسمح٦م، 
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 أٟمف ^، وروى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ قمٜمف () (وًمٞمحد أطمديمؿ ؿمٗمرشمف، وًمػمح ذسمٞمحتف

:  أٟمف ىم٤مل^، وروى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ أيْم٤ًم قمٜمف () (ذم يمؾ يمٌد رـم٦ٌم أضمر): ىم٤مل

.  () (ُم٤م ُمـ ُمًٚمؿ همرس همرؾم٤ًم وم٠ميمؾ ُمٜمف إٟم٤ًمن أو داسم٦م إٓ يم٤من ًمف صدىم٦م)

 ومٜمٌل ،أٟمف ديـ رمح٦م جلٛمٞمع اًمٜم٤مس: وُمـ ؾمامت هذا اًمديـ اًمٕمٔمٞمؿ وُمزاي٤مه

  : إٟمام أرؾمؾ رمح٦م ًمٚمٕم٤معملم، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم^اإلؾمالم حمٛمد         

           ]ُمع قمٛمقم اًمٜم٤مس يمٚمف ^، وهلذا يم٤من شمٕم٤مُمٚمف ]107:ٕٟمٌٞم٤مءا 

: ^ة قمغم اًمرمح٦م سم٤مًمٜم٤مس يمٚمٝمؿ، وهن٤مهؿ قمـ إيذائٝمؿ، وم٘م٤مل ت أم^رمح٦م، وطم٨م 

إن اهلل يٕمذب ): ^، وىم٤مل ()رواه اًمٌخ٤مري  (ٓ يرطمؿ اهلل ُمـ ٓ يرطمؿ اًمٜم٤مس)

 أُمر سم٤مًمرمح٦م سم٤محلٞمقاٟم٤مت، ^، سمؾ أٟمف ()رواه ُمًٚمؿ  (اًمذيـ يٕمذسمقن اًمٜم٤مس ذم اًمدٟمٞم٤م

 شمٗمرش عم٤م أظمذ – وهل ـمػم صٖمػم – رأى مَحرة ^وم٘مد روى اسمـ ُمًٕمقد أن اًمٜمٌل 

، () (ُمـ ومجع هذه سمقًمده٤م؟، ردوا وًمده٤م إًمٞمٝم٤م)سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م وًمده٤م، وم٘م٤مل 

 أن اُمرأة سمٖمٞم٤ًم ُمـ سمٜمل إهائٞمؾ رأت يمٚم٤ًٌم يم٤مد ي٘متٚمف اًمٕمٓمش، ومٜمزقم٧م ^وأظمؼم 

                                                 

(. 1955)صحٞمح ُمًٚمؿ  (1)

 (.2244)، وصحٞمح ُمًٚمؿ (2363)صحٞمح اًمٌخ٤مري  (2)

(. 1552)، وصحٞمح ُمًٚمؿ (6012)صحٞمح اًمٌخ٤مري  (3)

(. 7376)صحٞمح اًمٌخ٤مري  ()

 (.2613)صحٞمح ُمًٚمؿ  ()

واًمٚمٗمظ ًمف، وصححف احل٤ميمؿ  (5268، 2675)، وأسمق داود (386)رواه اإلُم٤مم أمحد  ()

، وًمٗمظ (1609)، وواوم٘مف اًمذهٌل، وصححف اًمٜمقوي ذم ري٤مض اًمّم٤محللم 4/2339

. (ردوه رمح٦م هل٤م):  ىم٤مل^أمحد أهنؿ أظمذوا سمٞمْمٝم٤م، وأٟمف 
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ُمتٗمؼ .  سمذًمؽاظمٗمٝم٤م، وم٠موصم٘متف سمخامره٤م، ومٜمزقم٧م ًمف ُمـ اعم٤مء، ومً٘متف إي٤مه، ومٖمٗمر ًمف

. ()قمٚمٞمف 

قمذسم٧م اُمرأة ذم هرة ):  ىم٤مل^وروى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ أيْم٤م قمـ اًمٜمٌل 

ؾمجٜمتٝم٤م طمتك ُم٤مشم٧م، ومدظمٚم٧م ومٞمٝم٤م اًمٜم٤مر، ٓ هل أـمٕمٛمتٝم٤م وؾم٘متٝم٤م، إذ طمًٌتٝم٤م، وٓ 

.  () (هل شمريمتٝم٤م شم٠ميمؾ ُمـ ظمِم٤مش إرض

أٟمف طم٨م قمغم اًمٕمٗمق قمـ مجٞمع اًمٜم٤مس، يمام ىم٤مل : ُمـ ُمزاي٤م هذا اًمديـ اًمٕمٔمٞمؿو

 : شمٕم٤ممم                          

  ]وىم٤مل شمٕم٤ممم]134: آل قمٛمران ،:                    

                     [وىم٤مل ضمؾ ]40:اًمِمقرى ،

 : ؿم٠مٟمف                      ]13: اعم٤مئدة[ . 

أٟمف أوضم٥م اًمٕمدل ذم يمؾ رء، وُمع يمؾ أطمد، وسملم : وُمـ ُمزاي٤م هذا اًمديـ اًمٕمٔمٞمٛم٦م

  : يمؾ ظمّمٛملم، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم                  

               [ 8: اعم٤مئدة] وىم٤مل ضمؾ ؿم٠مٟمف ، :          

       [90:اًمٜمحؾ]وىم٤مل ؾمٌح٤مٟمف وشمٕم٤ممم ، :          

                                      

          [8:اعمٛمتحٜم٦م]أٟمف شمٕم٤ممم ٓ يٜمٝمك اعمًٚمٛملم : ، وُمٕمٜمك هذه أي٦م

                                                 

(. 2245)، وصحٞمح ُمًٚمؿ (3321)صحٞمح اًمٌخ٤مري  ()

(. 2242)، وصحٞمح ُمًٚمؿ (2365)صحٞمح اًمٌخ٤مري  ()



 عبداهلل الجبرين. د  التعامل مع غير المسلمين

 

 - 4 -  

 

 

 

اًم٘مًط قمٜمد اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝمؿ، واًمؼم هق ٓ يٜمٝم٤مهؿ قمـ قمـ سمر همػم اعمًٚمٛملم، و

. اًمٕمدل: اإلطم٤ًمن إًمٞمٝمؿ سم٤معم٤مل أو همػمه، واًم٘مًط

أٟمف طم٨م قمغم اًمرومؼ، وقمغم ُم٘م٤مسمٚم٦م اإلؾم٤مءة : يؿووُمـ ُمزاي٤م هذا اًمديـ اًمؼ

  : سم٤مإلطم٤ًمن، يمام ىم٤مل ضمؾ وقمال                    

                          [34:ومّمٚم٧م]  وروى ،

إن اًمرومؼ ٓ يٙمقن ذم رء إٓ زاٟمف، وٓ يٜمزع ُمـ ):  أٟمف ىم٤مل^ُمًٚمؿ قمـ اًمٜمٌل 

.  () (رء إٓ ؿم٤مٟمف

. () (ُمـ حيرم اًمرومؼ حيرم اخلػم):  أٟمف ىم٤مل^وروى ُمًٚمؿ قمـ اًمٜمٌل 

، ^وروى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ قمـ قم٤مئِم٦م أن رهٓم٤ًم ُمـ اًمٞمٝمقد دظمٚمقا قمغم اًمٜمٌل 

. وقمٚمٞمٙمؿ اًم٤ًمم واًمٚمٕمٜم٦م: ومٗمٝمٛمتٝم٤م، وم٘مٚم٧م: ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م. اًم٤ًمم قمٚمٞمٙمؿ: وم٘م٤مًمقا

، (ُمٝماًل ي٤م قم٤مئِم٦م، إن اهلل حي٥م اًمرومؼ ذم إُمر يمٚمف): ^وم٘م٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤مًم٧م

.  () (وقمٚمٞمٙمؿ: ىمد ىمٚم٧م): ^أومل شمًٛمع ُم٤مىم٤مًمقا؟ وم٘م٤مل : وم٘مٚم٧م

 ^احل٨م قمغم طمًـ اخلٚمؼ، وىمد يم٤من حمٛمد : وُمـ ُمزاي٤م هذا اًمديـ اًمٕمٔمٞمؿ

 : ^ُمـ أرومع اًمٜم٤مس ظمٚم٘م٤ًم، ىم٤مل شمٕم٤ممم خم٤مـم٤ًٌم ٟمٌٞمف حمٛمدًا            

  [ 4: اًم٘مٚمؿ] ريض اهلل قمٜمٝمام - ، وروى اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ قمـ قمٌداهلل سمـ قمٛمرو

                                                 

(.  2594)صحٞمح ُمًٚمؿ  ()

(.  2592)صحٞمح ُمًٚمؿ  ()

 . اعمقت: ، واًم٤ًمم(2165)، وصحٞمح ُمًٚمؿ (6024)صحٞمح اًمٌخ٤مري  ()
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إن ظمٞم٤مريمؿ ): ^ وم٤مطمِم٤ًم وٓ ُمتٗمحِم٤م، ويم٤من ي٘مقل ^مل يٙمـ رؾمقل اهلل : ىم٤مل- 

  .()(أطمًٜمٙمؿ أظمالىم٤مً 

وهذا همٞمض ُمـ ومٞمض وٟم٘مٓم٦م ُمـ سمحر ُمـ ُمزاي٤م هذا اًمديـ اًمٕمٔمٞمؿ، ذيمرهت٤م 

.  قمغم ؾمٌٞمؾ اإلمج٤مل، وشمٗمّمٞمؾ اًم٘مقل ومٞمٝم٤م ٓ شمتًع ًمف ُمثؾ هذه اعم٘مدُم٦م

قمـ ضمؾ هذه اعمزاي٤م ومٞمام - إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم - وؾم٠مشمٙمٚمؿ ذم هذا اًمٌح٨م 

يتٕمٚمؼ سم٤مًمتٕم٤مُمؾ ُمع همػم اعمًٚمٛملم، وذًمؽ ُمـ ظمالل اؾمتٕمراض ُمقاىمػ وأىمقال 

، وُمـ ظمالل اؾمتٕمراض ُمقاىمػ وأىمقال قمٚمامء اعمًٚمٛملم ذم هذا ^ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد 

اجل٤مٟم٥م، يمام ؾم٠مشمٙمٚمؿ قمـ هذه اعمزاي٤م ُمـ ظمالل سمٞم٤من أطمٙم٤مم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع همػم 

سمٞم٤من )اعمًٚمٛملم ومٞمام جي٥م هلؿ ُمـ طم٘مقق، وومٞمام جيقز اًمتٕم٤مُمؾ سمف ُمٕمٝمؿ، وذًمؽ ًمـ 

.  (حم٤مؾمـ اًمديـ ذم ُمٕم٤مُمٚم٦م همػم اعمًٚمٛملم

:  ذم صمالصم٦م ُم٤ٌمطم٨م، وظم٤ممت٦م- إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم - وؾمٞمٙمقن اًمٙمالم قمغم هذه اعم٤ًمئؾ 

.   ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع همػم اعمًٚمٛملم^ؾمامطم٦م اًمٜمٌل : اعمٌح٨م إول

.  ُم٤م جي٥م أو جيقز اًمتٕم٤مُمؾ سمف ُمع همػم اعمًٚمٛملم: اعمٌح٨م اًمث٤مين

.  ؾمامطم٦م قمٚمامء اإلؾمالم ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع همػم اعمًٚمٛملم: اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م

، واًمتقصٞم٤مت اًمتل رأي٧م أهؿ ٟمت٤مئ٩م هذا اًمٌح٨مقمغم ُمؾ تأُم٤م اخل٤ممت٦م، ومتش

.  أن أويص هب٤م دم٤مه هذا اعمقوقع اعمٝمؿ

                                                 

(.  2321)، وصحٞمح ُمًٚمؿ (3559)صحٞمح اًمٌخ٤مري  ()
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أؾم٠مل أن يٜمٗمع هبذا اًمٌح٨م يم٤مشمٌف ومجٞمع اعمًٚمٛملم، وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم 

.  آًمف وصحٌف وؾمٚمؿ
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المبحث األول 
 

 في التعامل مع غير المسلمين ^سماحت النبي 

 

إًمٞمؽ أظمل اًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ ٟمامذج شمٓمٌٞم٘مٞم٦م ُمـ ؾمػمة وأىمقال ٟمٌل اًمرمح٦م حمٛمد 

 ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع همػم اعمًٚمٛملم، ئمٝمر ومٞمٝم٤م ضمٚمٞم٤ًم ؾمامطمتف ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝمؿ، وذًمؽ ^

، ^صٗمحف قمـ ُم٤م حيّمؾ ُمٜمٝمؿ ذم طم٘مف وسمرمحتف هبؿ، وطمًـ ظمٚم٘مف ُمٕمٝمؿ، وقمٗمقه 

.  ودقم٤مئف هلؿ، وٟمحق ذًمؽ

:  ذم اعمٓم٤مًم٥م أشمٞم٦م- إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم - وؾم٠مذيمر هذه اًمٜمامذج 
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 عن أذى وظؾم غر ادسؾؿني من معاهدين، ^هنقه : ادطؾب األول

: () ومستلمـني، وذمقني

ريض اهلل -  سمـ اًمٕم٤مص وروى اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف قمـ قمٌد اهلل سمـ قمٛمر -1

ُمـ ىمتؾ ُمٕم٤مهدًا مل يرح رائح٦م اجلٜم٦م، وإن رحيٝمام ًمٞمقضمد ):  ىم٤مل^أن اًمٜمٌل - قمٜمٝمام 

.  () (ُمـ ُمًػمة أرسمٕملم قم٤مُم٤م

ُمـ ىمتؾ رضماًل ):  أٟمف ىم٤مل^روى اإلُم٤مم أمحد وهمػمه سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح قمـ اًمٜمٌل  -2

 . () (ُمـ أهؾ اًمذُم٦م مل جيد ريح اجلٜم٦م

أٓ ُمـ ):  أٟمف ىم٤مل^قمـ اًمٜمٌل - وهق طمدي٨م صحٞمح - روى أسمق داود وهمػمه  -3

فمٚمؿ ُمٕم٤مهدًا، أو اٟمت٘مّمف، أو يمٚمٗمف ومقق ـم٤مىمتف، أو أظمذ ُمٜمف ؿمٞمئ٤ًم سمٖمػم ـمٞم٥م ٟمٗمس، 

.  () (وم٠مٟم٤م طمجٞمجف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

                                                 

 . ؾمٞم٠ميت سمٞم٤من أصٜم٤مف همػم اعمًٚمٛملم ذم سمداي٦م اعمٌح٨م اًمث٤مين إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم ()

 (. 3166)صحٞمح اًمٌخ٤مري  ()

وؾمٜمده صحٞمح، وىمد صححف ؿمٞمخٜم٤م  (4763)، واًمٜم٤ًمئل (18072)رواه اإلُم٤مم أمحد  ()

 . قمٌد اًمٕمزيز سمـ سم٤مز ذم سمٕمض دروؾمف

 سم٠مؾم٤مٟمٞمد يمثػمة، ي٘مقى سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤م، ومٝمق 9/205، واًمٌٞمٝم٘مل (3052)رواه أسمق داود  ()

: يٜمٔمر. صم٤مسم٧م سمٛمجٛمقع ـمرىمف، وىمد ىمقى إؾمٜم٤مده اًمٕمراىمل واًمًخ٤موي، وًمف ؿمقاهد يمثػمة

(.  1044)اعم٘م٤مصد احلًٜم٦م، رىمؿ 
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 لغر ادسؾؿني، وأمره أمته باإلحسان إلقفم ^دعاؤه : ادطؾب الثاين

:  والرفق هبم

يم٤مٟم٧م اًمٞمٝمقد يتٕم٤مـمًقن قمٜمد : ىم٤مل- ريض اهلل قمٜمف - قمـ أيب ُمقؾمك إؿمٕمري  -1

هيديٙمؿ اهلل، ):  ي٘مقل هلؿ^يرمحٙمؿ اهلل، ومٙم٤من : ، رضم٤مء أن ي٘مقل هلؿ^اًمٜمٌل 

.  () (ويّمٚمح سم٤مًمٙمؿ

ضم٤مء اًمٓمٗمٞمؾ سمـ قمٛمرو اًمدود إمم اًمٜمٌل : ىم٤مل- ريض اهلل قمٜمف - قمـ أيب هريرة  -2

: ^وم٘م٤مل اًمٜمٌل إن دوؾًم٤م هٚمٙم٧م، قمّم٧م، وأسم٧م، وم٤مدع اهلل قمٚمٞمٝمؿ، : وم٘م٤مل، ^

 .()رواه اًمٌخ٤مري  (اًمٚمٝمؿ اهد دوؾم٤ًم وأِت هبؿ)

يمٜم٧م أدقمق أُمل إمم اإلؾمالم وهل ُمنميم٦م، ومدقمقهت٤م يقُم٤ًم، : قمـ أيب هريرة، ىم٤مل -3

ي٤م :  وأٟم٤م أسمٙمل، وم٘مٚم٧م^ ُم٤م أيمره، وم٠مشمٞم٧م رؾمقل اهلل ^وم٠مؾمَٛمَٕمتٜمل ذم رؾمقل اهلل 

، ومدقمقهت٤م اًمٞمقم ()إين يمٜم٧م أدقمق أُمل إمم اإلؾمالم ومت٠مسمك قمكّم ! رؾمقل اهلل

: ^وم٠مؾمٛمٕمتٜمل ومٞمؽ ُم٤م أيمره، وم٤مدع اهلل أن هيدي أم أيب هريرة، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

، ومٚمام ضمئ٧م ^ومخرضم٧م ُمًتٌنمًا سمدقمقة ٟمٌل اهلل . (اًمٚمٝمؿ اهد أم أيب هريرة)

                                                 

. وإؾمٜم٤مده طمًـ. (2739)، واًمؽمُمذي (5038)، وأسمق داود (19586)رواه اإلُم٤مم أمحد  ()

.  وىمد صححف اًمؽمُمذي

(.  4392)صحٞمح اًمٌخ٤مري  ()

.  أي متتٜمع قمـ اًمدظمقل ذم اإلؾمالم ()
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: ، وم٘م٤مًم٧م()، ومًٛمٕم٧م أُمل ظمِمػ ىمدُمل()، وم٢مذا هق جم٤مف ()ومٍمت إمم اًم٤ٌمب 

وم٤مهمتًٚم٧م، وًم٧ًٌم : ىم٤مل. ()وؾمٛمٕم٧م ظمْمخْم٦م اعم٤مء ! () هريرة اُمٙم٤مٟمؽ ي٤م أب

أؿمٝمد أن ! ي٤م أسم٤م هريرة: ، صمؿ ىم٤مًم٧م()درقمٝم٤م، وقمجٚم٧م قمـ مخ٤مره٤م، ومٗمتح٧م اًم٤ٌمب 

، ^ومرضمٕم٧م إمم رؾمقل اهلل : ىم٤مل. ٓ إًمف إٓ اهلل، وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف

أسمنم ىمد اؾمتج٤مب اهلل دقمقشمؽ ! ي٤م رؾمقل اهلل: وم٠مشمٞمتف وأٟم٤م أسمٙمل ُمـ اًمٗمرح، ىمٚم٧م

ادع اهلل أن ! ي٤م رؾمقل اهلل: ىمٚم٧م: ىم٤مل. ومحٛمد اهلل، وىم٤مل ظمػماً . وهدى أم أيب هريرة

: ^وم٘م٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤مل. حيٌٌٜمل أٟم٤م وأُمل إمم قم٤ٌمده اعم١مُمٜملم، وحيٌٌٝمؿ إًمٞمٜم٤م

وأُمف إمم قم٤ٌمدك اعم١مُمٜملم، وطم٥ٌم - يٕمٜمل أسم٤م هريرة - اًمٚمٝمؿ طم٥ٌم قمٌٞمدك هذا )

 . ()رواه ُمًٚمؿ . ومام ظمٚمؼ ُم١مُمـ يًٛمع يب، وٓ يراين إٓ أطمٌٜمل. (إًمٞمٝمؿ اعم١مُمٜملم

ىمدُم٧م قمكَم أُمل  : ىم٤مًم٧م- ريض اهلل قمٜمٝمام - قمـ أؾمامء سمٜم٧م أيب سمٙمر  -4

إن أُمل : ، ىمٚم٧م^، وم٤مؾمتٗمتٞم٧م رؾمقل اهلل ^وهل ُمنميم٦م ذم قمٝمد رؾمقل اهلل 

                                                 

 . أي وصؾ إمم سم٤مب سمٞمتف اًمذي ومٞمف أُمف ()

 . أي ُمٖمٚمؼ ()

 . أي صقت وطمريم٦م ُمِمٞمف قمغم إرض ()

. أي اٟمتٔمر ذم ُمٙم٤مٟمؽ ظم٤مرج اًمٌٞم٧م ()

.  أي صقت حتريؽ اعم٤مء، ٕن أُمف يم٤مٟم٧م شمٖمتًؾ ُمـ أضمؾ اًمدظمقل ذم اإلؾمالم ()

- وهق اًمثقب - سمٕمد أن اهمتًٚم٧م ًم٧ًٌم درقمٝم٤م - ريض اهلل قمٜمٝم٤م - أي أن أُمف  ()

 . واؾمتٕمجٚم٧م ومٗمتح٧م اًم٤ٌمب ىمٌؾ أن شمٚمٌس اخلامر اًمذي شمٖمٓمل سمف رأؾمٝم٤م

 (. 2491)اًمٗمْم٤مئؾ : صحٞمح ُمًٚمؿ ()
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رواه اًمٌخ٤مري  (ٟمٕمؿ، صكم أُمؽ): ىمدُم٧م وهل راهم٦ٌم، أوم٠مصؾ أُمل؟ ىم٤مل

 . ()وُمًٚمؿ

إن رهٓم٤ًم ُمـ اًمٞمٝمقد دظمٚمقا قمغم رؾمقل : ىم٤مًم٧م- ريض اهلل قمٜمٝم٤م - قمـ قم٤مئِم٦م  -5

وقمٚمٞمٙمؿ اًم٤ًمم : ومٗمٝمٛمتٝم٤م، وم٘مٚم٧م: ىم٤مًم٧م قم٤مئِم٦م. ()اًم٤ًمم قمٚمٞمٙمؿ: ، وم٘م٤مًمقا^اهلل 

: وم٘مٚم٧م (ُمٝماًل ي٤م قم٤مئِم٦م، إن اهلل حي٥م اًمرومؼ ذم إُمر يمٚمف): ^وم٘م٤مل اًمٜمٌل . واًمٚمٕمٜم٦م

.  ()رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ . (وقمٚمٞمٙمؿ: ىمد ىمٚم٧ُم ): ^أومل شمًٛمع ُم٤م ىم٤مًمقا؟ وم٘م٤مل 

                                                 

اًمزيم٤مة : ، وصحٞمح ُمًٚمؿ(2620)اهل٦ٌم سم٤مب اهلدي٦م ًمٚمٛمنميملم : صحٞمح اًمٌخ٤مري ()

(1003  .)

.  اعمقت: اًم٤ًمم ()

(.  2165)، وصحٞمح ُمًٚمؿ (6024)صحٞمح اًمٌخ٤مري  ()
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.  يف تعامؾه مع غر ادسؾؿني^عدله : ادطؾب الثالث

، وإٟم٤م ^يمٜم٤م ذم ؾمٗمر ُمع اًمٜمٌل : ىم٤مل- ريض اهلل قمٜمٝمام - قمـ قمٛمران سمـ طمّملم  -1

أهيٜم٤م طمتك إذا يمٜم٤م ذم آظمر اًمٚمٞمؾ وىمٕمٜم٤م وىمٕم٦م، وٓ وىمٕم٦م أطمغم قمٜمد اعم٤ًمومر ُمٜمٝم٤م، ومام 

أي٘مٔمٜم٤م إٓ طمر اًمِمٛمس، ويم٤من أول ُمـ اؾمتٞم٘مظ ومالن صمؿ ومالن صمؿ ومالن صمؿ قمٛمر سمـ 

 إذا ٟم٤مم ٓ يقىَمظ طمتك يًتٞم٘مظ ٕٟم٤م ٓ ٟمدري ُم٤م ^اخلٓم٤مب اًمراسمع، ويم٤من اًمٜمٌل 

ويم٤من رضماًل - ومٚمام اؾمتٞم٘مظ قمٛمر ورأى ُم٤م أص٤مب اًمٜم٤مس . ()حيدث ًمف ذم ٟمقُمف 

يمؼَم ورومع صقشمف سم٤مًمتٙمٌػم، ومام زال يٙمؼم ويرومع صقشمف سم٤مًمتٙمٌػم طمتك  - ()ضمٚمٞمداً 

- ٓ وػم ): ، ومٚمام اؾمتٞم٘مظ ؿمٙمقا إًمٞمف اًمذي أص٤مهبؿ، ىم٤مل^اؾمتٞم٘مظ سمّمقشمف اًمٜمٌل 

وم٤مرحتؾ، وم٤ًمر همػم سمٕمٞمد، صمؿ ٟمزل ومدقم٤م سم٤مًمقوقء ومتقو٠م، . (ارحتٚمقا - ()أو ٓ يْمػم

 ومّمغم سم٤مًمٜم٤مس، ومٚمام اٟمٗمتؾ ُمـ صالشمف إذا هق سمرضمؾ ُمٕمتزل مل ()وٟمقدي سم٤مًمّمالة 

أص٤مسمتٜمل ضمٜم٤مسم٦م : ُم٤م ُمٜمٕمؽ ي٤م ومالن أن شمّمكم ُمع اًم٘مقم؟ ىم٤مل: يّمؾ ُمع اًم٘مقم، وم٘م٤مل

، وم٤مؿمتٙمك إًمٞمف اًمٜم٤مس ^وم٤ًمر اًمٜمٌل . قمٚمٞمؽ سم٤مًمّمٕمٞمد وم٢مٟمف يٙمٗمٞمؽ: ىم٤مل. وٓ ُم٤مء

، وم٤مٟمٓمٚم٘م٤م (اذه٤ٌم وم٤مسمتٖمٞم٤م اعم٤مء): ُمـ اًمٕمٓمش، ومٜمزل ومدقم٤م ومالٟم٤ًم، ودقم٤م قمٚمٞم٤ًم، وم٘م٤مل

                                                 

 يقطمك إًمٞمف ذم هذا اًمقىم٧م، ^أي ٓ يدرون ُم٤م حيدث ًمف ُمـ اًمقطمل، يم٤مٟمقا خيِمقن أٟمف  ()

.  ومٞم٘مٓمٕمقن اًمقطمل

.  أي صٚم٤ٌمً  ()

 . اعمٕمٜمك ٓ يي ()

.  أي ُأّذن هل٤م ()
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أيـ : ُمـ ُم٤مء قمغم سمٕمػم هل٤م وم٘م٤مٓ هل٤م - ()أو ؾمٓمٞمحتلم- ومتٚمَ٘مٞم٤م اُمرأة سملم ُمزادشملم 

. اٟمٓمٚم٘مل إذاً :  ىم٤مٓ هل٤م()قمٝمدي سم٤معم٤مء أُمس هذه اًم٤ًمقم٦م وٟمٗمرٟم٤م ظمٚمقف : اعم٤مء؟ ىم٤مًم٧م

هق : ىم٤مٓ. ()اًمذي ي٘م٤مل ًمف اًمّم٤مسمئ : ىم٤مًم٧م. ^إمم رؾمقل اهلل : ىم٤مًم٧م إمم أيـ؟ ىم٤مٓ

وم٤مؾمتٜمزًمقه٤م : ىم٤مل.  وطمدصم٤مه احلدي٨م^ومج٤مءا هب٤م إمم اًمٜمٌل . اًمذي شمٕمٜملم، وم٤مٟمٓمٚم٘مل

- أو اًمًٓمٞمحتلم -  سم٢مٟم٤مء ومٗمرغ ومٞمف ُمـ أومقاه اعمزادشملم ^قمـ سمٕمػمه٤م، ودقم٤م اًمٜمٌل 

ومً٘مك ُمـ . ()اؾم٘مقا واؾمت٘مقا : وأويم٠م أومقاهٝمام وأـمٚمؼ اًمٕمزامم، وٟمقدي ذم اًمٜم٤مس

ؿم٤مء واؾمت٘مك ُمـ ؿم٤مء، ويم٤من آظمر ذاك أن أقمٓمك اًمذي أص٤مسمتف اجلٜم٤مسم٦م إٟم٤مء ُمـ ُم٤مء 

وأيؿ اهلل ًم٘مد . ، وهل ىم٤مئٛم٦م شمٜمٔمر إمم ُم٤م يٗمٕمؾ سمامئٝم٤م(اذه٥م وم٠مومرهمف قمٚمٞمؽ): ىم٤مل

امجٕمقا ): ^وم٘م٤مل . أىمٚمع قمٜمٝم٤م وإٟمف ًمٞمخٞمؾ إًمٞمٜم٤م أهن٤م أؿمد ُمالة ُمٜمٝم٤م طملم اسمتدأ ومٞمٝم٤م

طمتك مجٕمقا هل٤م ـمٕم٤مُم٤ًم، -  ودىمٞم٘م٦م وؾمقي٘م٦م ()ُمـ سملم قمجقة - ، ومجٛمٕمقا هل٤م (هل٤م

: ومجٕمٚمقه٤م ذم صمقب ومحٚمقه٤م قمغم سمٕمػمه٤م وووٕمقا اًمثقب سملم يدهي٤م، ىم٤مل هل٤م

                                                 

اعمزادة ىمرسم٦م يمٌػمة وهل ُمـ ضمٚمد، يزاد ومٞمٝم٤م ضمٚمد ُمـ همػمه٤م، وهل اًمًٓمحٞم٦م، وشمًٛمك  ()

.  هٜم٤م ؿمؽ ُمـ أطمد اًمرواة ذم ًمٗمظ اًمراوي٦م (أو)و. اًمراوي٦م: أيْم٤مً 

.  أن رضم٤مل ىمقُمٝم٤م ختٚمٗمقا ًمٓمٚم٥م اعم٤مء: اعمٕمٜمك ()

.  أي اعم٤مئؾ اًمذي ظمرج ُمـ ديـ إمم همػمه ()

، وذم اًمرواي٦م ^أٟمف أومرغ ذم اإلٟم٤مء ُمـ ُم٤مء اعمزادشملم، صمؿ متْمٛمض ومٞمف اًمٜمٌل : اعمٕمٜمك ()

صمؿ رسمط أومقاهٝمام وومتح٧م اًمٗمتحتلم اًمٙمٌػمشملم ذم أؾمٗمؾ . إظمرى صمؿ أقمٞمد اعم٤مء ذم اعمزادشملم

، وأُمر اعمًٚمٛملم سم٤مٓؾمت٘م٤مء، وذًمؽ سم٠من ينمسمقا هؿ (اًمٕمزٓويـ)اعمزادشملم، واًمٚمت٤من شمًٛمٞم٤من 

 . ويً٘مقا ُم٤م ُمٕمٝمؿ ُمـ اًمدواب

.  ٟمقع ُمـ اًمتٛمر: اًمٕمجقة ()
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وم٠مشم٧م أهٚمٝم٤م وىمد  (، وًمٙمـ اهلل هق اًمذي أؾم٘م٤مٟم٤م()شمٕمٚمٛملم ُم٤م رزئٜم٤م ُمـ ُم٤مئؽ ؿمٞمئ٤ًم )

اًمٕمج٥م، ًم٘مٞمٜمل رضمالن : ُم٤م طمًٌؽ ي٤م ومالٟم٦م؟ ىم٤مًم٧م: ىم٤مًمقا. ()اطمت٧ًٌم قمٜمٝمؿ 

ومذه٤ٌم يب إمم هذا اًمذي ي٘م٤مل ًمف اًمّم٤مسمئ، ومٗمٕمؾ يمذا ويمذا، ومقاهلل إٟمف ٕؾمحر اًمٜم٤مس 

- وىم٤مًم٧م سم٢مصٌٕمٞمٝم٤م اًمقؾمٓمك واًم٤ًٌمسم٦م ومرومٕمتٝمام إمم اًمًامء - ُمـ سملم هذه وهذه 

ومٙم٤من اعمًٚمٛمقن سمٕمد ذًمؽ يٖمػمون . أو إٟمف ًمرؾمقل اهلل طم٘م٤مً - شمٕمٜمل اًمًامء وإرض 

، وم٘م٤مًم٧م يقُم٤ًم ()قمغم ُمـ طمقهل٤م ُمـ اعمنميملم وٓ يّمٞمٌقن اًمٍمم اًمذي هل ُمٜمف 

ُم٤م أرى أن ه١مٓء اًم٘مقم يَدقمقٟمٙمؿ قمٛمدًا، ومٝمؾ ًمٙمؿ ذم اإلؾمالم؟ : ًم٘مقُمٝم٤م

.  ()رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ . وم٠مـم٤مقمقه٤م، ومدظمٚمقا ذم اإلؾمالم

ي٤م ):  ىم٤مل^أن رؾمقل اهلل : قمـ قمٓم٤مء سمـ أيب رسم٤مح، قمـ ٟم٤مس ُمـ آل صٗمقان -2

، (ٓ، سمؾ قم٤مري٦م: )قم٤مري٦م أم همّم٤ًٌم؟، ىم٤مل: ىم٤مل (صٗمقان هؾ قمٜمدك ُمـ ؾمالح؟

 طمٜمٞمٜم٤م، ومٚمام ُهِزَم ^وم٠مقم٤مره ُم٤م سملم اًمثالصملم إمم إرسمٕملم درقم٤ًم، وهمزا رؾمقل اهلل 

:  ًمّمٗمقان^اعمنميمقن مجٕم٧م دروع صٗمقان، ومٗم٘مد ُمٜمٝم٤م أدراقم٤ًم، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

ٓ ي٤م رؾمقل اهلل، ٕن ذم : ، ىم٤مل(إٟم٤م ىمد وم٘مدٟم٤م ُمـ أدراقمؽ أدراقم٤ًم، ومٝمؾ ٟمٖمرم ًمؽ؟)

                                                 

 . أي ُم٤م ٟم٘مّمٜم٤مه ()

 . أي شم٠مظمرت قمٚمٞمٝمؿ ()

. إسمٞم٤مِت اعمجتٛمٕم٦م: اًمٍمم ()

، 192 - 5/190ويٜمٔمر ذح قم٤ٌمرات وأًمٗم٤مظ هذا احلدي٨م اًم٤ًمسم٘م٦م ذم ذح ُمًٚمؿ ًمٚمٜمقوي 

.  453 - 1/449ومتح اًم٤ٌمري ٓسمـ طمجر 

.  ، واًمٚمٗمظ ًمٚمٌخ٤مري(682)، وصحٞمح ُمًٚمؿ (344)صحٞمح اًمٌخ٤مري  ()
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ويم٤من أقم٤مره ىمٌؾ أن يًٚمؿ، صمؿ : ، وىم٤مل()رواه أسمق داود . ىمٚمٌل اًمٞمقم ُم٤ممل يٙمـ يقُمئذ

 .أؾمٚمؿ

 قمـ أيب ًمٞمغم قمٌد اهلل سمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ ؾمٝمؾ قمـ ؾمٝمؾ سمـ أيب طمثٛم٦م: أٟمف  -3

أظمؼمه قمـ رضم٤مل ُمـ يمؼماء ىمقُمف: أن قمٌد اهلل سمـ ؾمٝمؾ وحمٞمّم٦م ظمرضم٤م إمم ظمٞمؼم، 

، وم٠ميت حمٞمّم٦م وم٠مظمؼم أن قمٌد - وهل يقُمئذ صٚمح : وذم رواي٦م –ُمـ ضمٝمد أص٤مهبؿ، 

! أٟمتؿ، واهلل: ، وم٠مشمك هيقد، وم٘م٤مل()اهلل سمـ ؾمٝمؾ ىمد ىمتؾ وـمرح ذم قملم أو وم٘مػم

صمؿ أىمٌؾ طمتك ىمدم قمغم ىمقُمف، ومذيمر هلؿ ذًمؽ، صمؿ . ُم٤م ىمتٚمٜم٤مه! واهلل: ىم٤مًمقا. ىمتٚمتٛمقه

وقمٌد اًمرمحـ سمـ ؾمٝمؾ، ومذه٥م حمٞمّم٦م - وهق أيمؼم ُمٜمف –أىمٌؾ هق وأظمقه طمقيّم٦م 

يريد - ش يمؼمرِّب . يمؼمرِّب »:  عمحٞمّم٦م^وم٘م٤مل رؾمقل اهلل - وهق اًمذي يم٤من سمخٞمؼم –ًمٞمتٙمٚمؿ 

إُم٤م أن يدوا »: ^ومتٙمٚمؿ طمقيّم٦م، صمؿ شمٙمٚمؿ حمٞمّم٦م، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل - اًمًـ 

 إًمٞمٝمؿ ذم ذًمؽ، ^ومٙمت٥م رؾمقل اهلل . ش؟()ص٤مطمٌٙمؿ، وإُم٤م أن ي١مذٟمقا سمحرب

:  حلقيّم٦م وحمٞمّم٦م وقمٌد اًمرمحـ^وم٘م٤مل رؾمقل اهلل . ُم٤م ىمتٚمٜم٤مه! إٟم٤م، واهلل: ومٙمتٌقا

: ىم٤مًمقاش وشمًتح٘مقن دم ص٤مطمٌٙمؿ؟- أحتٚمٗمقن مخًلم يٛمٞمٜم٤ًم : وذم رواي٦م–أحتٚمٗمقن »

                                                 

، 3/40، واًمدارىمٓمٜمل 6/89، واًمٌٞمٝم٘مل ذم ؾمٜمٜمف (3564، 3563)أظمرضمف أسمق داود  ()

وآل صٗمقان اعمذيمقرون اًمٔم٤مهر أهنؿ ُمـ يم٤ٌمر . 12/41واسمـ قمٌد اًمؼم ذم اًمتٛمٝمٞمد 

اًمت٤مسمٕملم، وهؿ مجع، ومحديثٝمؿ ًمف ىمقة، وم٤مًمًٜمد حمتٛمؾ ًمٚمتحًلم، وهذه اًمرواي٦م هل أصح 

.  رواي٤مت طمدي٨م آل صٗمقان، وهل ُمذيمقرة ذم صحٞمح ؾمٜمـ أيب داود

 . اًمٌئر اًم٘مري٦ٌم اًم٘مٕمر، اًمقاؾمٕم٦م اًمٗمؿ، وىمٞمؾ هل احلٗمػمة اًمتل شمٙمقن طمقل اًمٜمخؾ: اًمٗم٘مػم هٜم٤م ()

إن صم٧ٌم اًم٘متؾ قمٚمٞمٝمؿ سم٘م٤ًمُمتٙمؿ، وم٢مُم٤م أن يدوا ص٤مطمٌٙمؿ، أي يدومٕمقا إًمٞمٙمؿ ديتف، : ُمٕمٜم٤مه ()

 ..وإُم٤م أن يٕمٚمٛمقٟم٤م أهنؿ ممتٜمٕمقن ُمـ اًمتزام أطمٙم٤مُمٜم٤م، ومٞمٜمت٘مض قمٝمدهؿ ويّمػمون طمرسًم٤م ًمٜم٤م
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: ىم٤مًمقا- ومتؼمئٙمؿ هيقد سمخٛمًلم يٛمٞمٜم٤ًم : وذم رواي٦م- ش ومتحٚمػ ًمٙمؿ هيقد؟»: ىم٤مل. ٓ

 ُم٤مئ٦م ^ ُمـ قمٜمده، ومٌٕم٨م إًمٞمٝمؿ رؾمقل اهلل ^ومقداه رؾمقل اهلل . ًمٞمًقا سمٛمًٚمٛملم

 .()ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. ٟم٤مىم٦م طمتك أدظمٚم٧م قمٚمٞمٝمؿ اًمدار

إن اهلل عم٤م أراد ُهدى زيد سمـ ؾمٕمٜم٦م ىم٤مل زيد سمـ : قمـ قمٌد اهلل سمـ ؾمالم ىم٤مل -4

 طملم ٟمٔمرت ^ُم٤م ُمـ قمالُم٤مت اًمٜمٌقة رء إٓ وىمد قمرومتٝم٤م ذم وضمف حمٛمد : ؾمٕمٜم٦م

، يًٌؼ طمٚمُٛمف ضمٝمَٚمف وٓ شمزيد ؿمدة اجلٝمؾ قمٚمٞمف إٓ ()إًمٞمف، إٓ اصمٜمتلم مل أظمؼممه٤م ُمٜمف

: ىم٤مل زيد سمـ ؾمٕمٜم٦م. طمٚماًم، ومٙمٜم٧م أًمٓمػ ًمف ٕن أظم٤مًمٓمف، وم٠مقمرف طمٚمٛمف ُمـ ضمٝمٚمف

ريض اهلل قمٜمف -  يقُم٤ًم ُمـ احلجرات وُمٕمف قمكم سمـ أيب ـم٤مًم٥م ^ومخرج رؾمقل اهلل 

ىمري٦م سمٜمل ومالن ىمد ! ي٤م رؾمقل اهلل: وم٠مشم٤مه رضمؾ قمغم راطمٚمتف يم٤مًمٌدوي، وم٘م٤مل- 

أؾمٚمٛمقا، ودظمٚمقا ذم اإلؾمالم، ويمٜم٧ُم طمدصمُتٝمؿ إن أؾمٚمٛمقا أشم٤مهؿ اًمرزق رهمدًا، وىمد 

أص٤مسمتٝمؿ ؾمٜم٦م وؿمدة وىمحقط ُمـ اًمٖمٞم٨م، وم٠مٟم٤م أظمِمك ي٤م رؾمقل أن خيرضمقا ُمـ 

، وم٢من رأي٧م أن شمرؾمؾ إًمٞمٝمؿ سمٌمء شمٕمٞمٜمٝمؿ سمف ()اإلؾمالم ـمٛمٕم٤ًم يمام دظمٚمقا ومٞمف ـمٛمٕم٤ًم 

ي٤م رؾمقل اهلل ُم٤م : وم٘م٤مل- ريض اهلل قمٜمف - ومٕمٚم٧َم، ومٜمٔمر إمم رضمؾ إمم ضم٤مٟمٌف أراه قمٚمٞم٤ًم 

                                                 

 (.1669)، وصحٞمح ُمًٚمؿ (7192)صحٞمح اًمٌخ٤مري  ()

.  7، 2/6يٜمٔمر اًمٜمٝم٤مي٦م . أي مل أشم٠ميمد ُمـ وضمقدمه٤م ًمديف ()

ظمٌم أن يرشمدوا قمـ اإلؾمالم، ويرضمٕمقا إمم اًمنمك، فمٜم٤ًم ُمٜمٝمؿ أن هذا اًم٘محط سم٥ًٌم  ()

 . إؾمالُمٝمؿ



 عبداهلل الجبرين. د  التعامل مع غير المسلمين

 

 - 17 -  

 

 

 

هؾ ًمؽ أن ! ي٤م حمٛمد: ومدٟمقت إًمٞمف وم٘مٚم٧م: ، ىم٤مل زيد اسمـ ؾمٕمٜم٦م()سم٘مل ُمٜمف رء 

 هيقدي، وًمٙمٜمل آ ي): شمٌٞمٕمٜمل مترًا ُمـ طم٤مئط سمٜمل ومالن إمم أضمؾ يمذا ويمذا؟ وم٘م٤مل

ٟمٕمؿ، : ، ىمٚم٧م(أسمٞمٕمؽ مترًا ُمٕمٚمقُم٤ًم إمم أضمؾ يمذا ويمذا، وٓ شُمًٛمل طم٤مئط سمٜمل ومالن

، وم٠مقمٓمٞمتف صمامٟملم ُمث٘م٤مًٓ ُمـ ذه٥م ذم متر ُمٕمٚمقم إمم أضمؾ ()وم٤ٌميٕمٜمل، وم٠مـمٚم٘م٧م مهٞم٤مين

 . (اهمد قمٚمٞمٝمؿ وم٠مقمٜمٝمؿ هب٤م): يمذا ويمذا، وم٠مقمٓم٤مه٤م اًمرضمؾ،وم٘م٤مل

ومٚمام يم٤من ىمٌؾ حمؾ إضمؾ سمٞمقُملم أو صمالث، أشمٞمتف : وم٘م٤مل زيد سمـ ؾمٕمٜمف

أٓ : ، وٟمٔمرت إًمٞمف سمقضمف همٚمٞمظ، وم٘مٚم٧م ًمف()وم٠مظمذت سمٛمج٤مُمع ىمٛمٞمّمف وردائف 

، وًم٘مد يم٤من زم ()شم٘مْمٞمٜمل ي٤م حمٛمد طم٘مل؟ ومقاهلل ُم٤م قمٚمٛمتٙمؿ سمٜمل قمٌد اعمٓمٚم٥م عمٓمؾ

سمٛمخ٤مًمٓمتٙمؿ قمٚمؿ، وٟمٔمرت إمم قمٛمر وإذا قمٞمٜم٤مه شمدوران ذم وضمٝمف يم٤مًمٗمٚمؽ اعمًتدير، 

 ُم٤م أؾمٛمع، وشمّمٜمع سمف ُم٤م ^أشم٘مقل ًمرؾمقل اهلل ! ي٤م قمدو اهلل: صمؿ رُم٤مين سمٌٍمه، وم٘م٤مل

ورؾمقل . ()ومقاًمذي سمٕمثف سم٤محلؼ ًمق ٓ ُم٤م أطم٤مذر ومقشمف ًميسم٧م سمًٞمٗمل رأؾمؽ ! أرى

ي٤م قمٛمر أٟم٤م وهق يمٜم٤م أطمقج إمم همػم ):  يٜمٔمر إمم قمٛمر ذم ؾمٙمقن وشم١مدة، صمؿ ىم٤مل^اهلل 

                                                 

ًمٞمٕمرف ُمٜمف هؾ سم٘مل قمٜمده رء ُمـ اعم٤مل، - ريض اهلل قمٜمف -  ٟمٔمر إمم قمكم ^أي أن اًمٜمٌل  ()

 ويم٤من قمغم –وٟمحق ذًمؽ–ومٙم٠مٟمف يم٤من هٜم٤مك ذمء ًمٚمٛمًٚمٛملم يٜمٗمؼ قمغم ُمـ اطمت٤مج ُمٜمٝمؿ ُمٜمف 

- .  ريض اهلل قمٜمف –يد قمكم 

 . 2/641اعمّم٤ٌمح . يمٞمس دمٕمؾ ومٞمف اًمٜم٘مقد، ويِمده اإلٟم٤ًمن قمغم وؾمٓمف: اهلٛمٞم٤من ()

.   ومه٤م قمٚمٞمف^أي أن زيد سمـ ؾمٕمٜم٦م أُمًؽ سمٛمج٤مُمع ىمٛمٞمص ورداء اًمٜمٌل  ()

. أٟمٙمؿ ُمٕمنم سمٜمل قمٌد اعمٓمٚم٥م مت٤مـمٚمقن ذم ؾمداد ُم٤م قمٚمٞمٙمؿ ُمـ اًمديقن واحل٘مقق: اعمٕمٜمك ()

 . ^ىم٤مل ذًمؽ ًمٞمختؼم طمٚمؿ اًمٜمٌل 

 - . ريض اهلل قمٜمف - هذا يمٚمف ُمـ يمالم قمٛمر  ()
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، اذه٥م سمف ي٤م قمٛمر وأقمٓمف ()هذا، أن شم٠مُمرين سمحًـ إداء، وشم٠مُمره سمحًـ اًمت٤ٌمقَم٦م 

. (طم٘مف وزده قمنميـ ص٤مقم٤ًم ُمـ متر ُمٙم٤من َُم٤مُرقْمَتفُ 

وم٠مقمٓم٤مين طم٘مل، وزادين - ريض اهلل قمٜمف - ومذه٥م يب قمٛمر : ىم٤مل زيد

 ^أُمرين رؾمقل اهلل : ُم٤م هذه اًمزي٤مدة ي٤م قمٛمر؟ وم٘م٤مل: قمنميـ ص٤مقم٤ًم ُمـ متر، وم٘مٚم٧م

أٟم٤م : ٓ، ُمـ أٟم٧م؟ ىمٚم٧م: وشمٕمرومٜمل ي٤م قمٛمر؟ ىم٤مل: أن أزيدك ُمٙم٤من ُم٤مرقمتؽ، ىمٚم٧م

 ^ومام دقم٤مك أن ومٕمٚم٧م سمرؾمقل اهلل : ، ىم٤مل()احلؼم : احلؼم؟ ىمٚم٧م: زيد سمـ ؾمٕمٜم٦م، ىم٤مل

مل شمٙمـ ُمـ قمالُم٤مت اًمٜمٌقة رء إٓ ! ي٤م قمٛمر: ُم٤م ومٕمٚم٧م، وىمٚم٧م ًمف ُم٤م ىمٚم٧م؟ ىمٚم٧م

:  ُمٜمف() طملم ٟمٔمرت إًمٞمف، إٓ اصمٜمتلم مل أظمؼممه٤م ^وىمد قمرومتف ذم وضمف رؾمقل اهلل 

يًٌؼ طمٚمٛمف ضمٝمٚمف، وٓ يزيده اجلٝمؾ قمٚمٞمف إٓ طمٚماًم، وم٘مد ظمؼمهتام، وم٤مؿمٝمد ي٤م قمٛمر 

- أين ىمد روٞم٧م سم٤مهلل رسم٤ًم، وسم٤مإلؾمالم ديٜم٤ًم، وسمٛمحٛمد ٟمٌٞم٤ًم، واؿمٝمد أن ؿمٓمر ُم٤مزم 

أو قمغم - : ريض اهلل قمٜمف - صدىم٦م قمغم أُم٦م حمٛمد، وم٘م٤مل قمٛمر - وإين أيمثره٤م ُم٤مًٓ 

أو قمغم سمٕمْمٝمؿ، ومرضمع قمٛمر وزيد إمم رؾمقل : ، ىمٚم٧م()سمٕمْمٝمؿ وم٢مٟمَؽ ٓ شمًٕمٝمؿ 

، ^أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل، وأؿمٝمد أن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف : ، وم٘م٤مل زيد^اهلل 

                                                 

أي يم٤من إومم أن شم٠مُمرين سمحًـ اًم٘مْم٤مء، وشم٠مُمر زيدًا سمحًـ اخلٚمؼ قمٜمد ـمٚم٥م طم٘مف،  ()

.  واًمتٞمًػم ذم ذًمؽ

.  اًمٕم٤ممل: احلَؼم ()

 . 7، 2/6يٜمٔمر اًمٜمٝم٤مي٦م . أي مل أشم٠ميمد ُمـ وضمقدمه٤م ًمديف( مل أظمؼممه٤م: )ىمقًمف ()

.  ًمٙمثرهتؿ- وهؿ اعمًٚمٛمقن  - ^أي أن ُم٤مًمؽ ًمـ يٙمٗمل مجٞمع أُم٦م حمٛمد  ()
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وآُمـ سمف وصدىمف وسم٤ميٕمف وؿمٝمد ُمٕمف ُمِم٤مهد يمثػمة، صمؿ شمقذم زيد ذم همزوة شمٌقك 

.  ()ُم٘مٌاًل همػم ُمدسمر، رطمؿ اهلل زيدًا 

                                                 

، واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم  (341)رواه أسمق داود يمام ذم دٓئؾ اًمٜمٌقة إلؾمامقمٞمؾ سمـ حمٛمد اًمتٞمٛمل  ()

، 334)، وُمـ ـمري٘مف اعمزي ذم هتذي٥م اًمٙمامل ذم شمرمج٦م محزة سمـ يقؾمػ، ًمقطم٦م (5147)

، قمـ قمٌد اًمقه٤مب سمـ ٟمجدة احلقـمل، صمٜم٤م اًمقًمٞمد سمـ ُمًٚمؿ، صمٜم٤م حمٛمد سمـ محزة سمـ (335

ورضم٤مًمف صم٘م٤مت، . يقؾمػ سمـ قمٌد اهلل سمـ ؾمالم، قمـ أسمٞمف، قمـ ضمده، قمـ قمٌد اهلل سمـ ؾمالم

، وىم٤مل (ُم٘مٌقل)، وهق (محزة سمـ يقؾمػ)، وقمدا (صدوق)قمدا حمٛمد سمـ محزة، وهق 

: 8/240، وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع (هذا طمدي٨م طمًـ ُمِمٝمقر ذم دٓئؾ اًمٜمٌقة): اعمزي

ورواه اسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف يمام ذم اإلطم٤ًمن ذم اًمؼم واإلطم٤ًمن، سم٤مب . (رواشمف صم٘م٤مت)

، وأسمق 605، 3/604، واحل٤ميمؿ ذم ُمٕمروم٦م اًمّمح٤مسم٦م (5147)، واًمٓمؼماين (288)اًمّمدق 

، واًمٌٞمٝم٘مل ذم دٓئؾ اًمٜمٌقة، سم٤مب اؾمتؼماء زيد سمـ ؾمٕمٜم٦م 53، 52ٟمٕمٞمؿ ذم دٓئؾ اًمٜمٌقة، ص 

- وهق اسمـ أيب اًمني -  ُمـ ـمرق قمـ حمٛمد سمـ اعمتقيمؾ 279، 6/278 ^أطمقال اًمٜمٌل 

، وىم٤مل احل٤مومظ ذم اإلص٤مسم٦م (صدوق، ًمف أوه٤مم يمثػمة)واسمـ اعمتقيمؾ . قمـ اًمقًمٞمد سمف

رضم٤مل اإلؾمٜم٤مد ُمقصم٘مقن، وىمد سح اًمقًمٞمد ومٞمف سم٤مًمتحدي٨م، وُمداره قمغم حمٛمد ): 1/549

هذا طمدي٨م صحٞمح اإلؾمٜم٤مد، ومل خيرضم٤مه، وهق ُمـ : )، وىم٤مل احل٤ميمؿ(...سمـ أيب اًمني

. (همرر احلدي٨م

- يمام ذم اًمًػمة ٓسمـ إؾمح٤مق - وهلذا احلدي٨م ؿم٤مهدان ُمرؾمالن روامه٤م يقٟمس سمـ سمٙمػم 

طمدصمٜمل حمٛمد : قمـ قمٌداًمرمحـ سمـ أُملم اًمٙمٜم٤مين، ىم٤مل (273، 272حت٘مٞمؼ حمٛمد محٞمد اهلل )

ومذيمره سمٜمحقه دون ذيمر ىمتٚمف ذم همزوة ... سمـ قمكم سمـ احلًلم سمـ قمكم، وطمدصمٜمل اًمزهري ىم٤مٓ

يمام ذم  (وٕمٞمػ)وقمٌد اًمرمحـ سمـ أُملم . شمٌقك، ودون ذيمر اؾمؿ اًمٞمٝمقدي اًمذي أؾمٚمؿ

.  3/442اًمٚم٤ًمن 

 ذم اًمتقراة واإلٟمجٞمؾ ^وروى ُمرؾمؾ اًمزهري اسمـ ؾمٕمد ذم ذيمر صٗم٦م رؾمقل اهلل 

 قمـ يزيد سمـ ه٤مرون، أظمؼمٟم٤م ضمرير، طمدصمٜمل ُمـ ؾمٛمع اًمزهري ومذيمره سمٜمحق 1/361

وىمد ذيمره احل٤مومظ ذم . وإؾمٜم٤مده وٕمٞمػ، ًمٕمدم ذيمر اؾمؿ ؿمٞمخ ضمرير. ُمرؾمٚمف اًم٤ًمسمؼ

 ذم ^وهلذا احلدي٨م ؿمقاهد ومٞمام يتٕمٚمؼ سمّمٗمتف . اإلص٤مسم٦م ؿم٤مهدًا ًمرواي٦م قمٌد اهلل سمـ ؾمالم
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 ألهل الػضل من غر ادسؾؿني، وعقادته ^إكرامه : ادطؾب الرابع

 : درضاهم

:  ذم أؾم٤مرى سمدر^ىم٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤مل- ريض اهلل قمٜمف - قمـ ضمٌػم سمـ ُمٓمٕمؿ  -1

رواه  (ًمق يم٤من اعمٓمٕمؿ سمـ قمدي طمٞم٤م، صمؿ يمٚمٛمٜمل ذم ه١مٓء اًمٜمتٜمك، ًمؽميمٝمؿ ًمف)

.  ، ويم٤من اعمٓمٕمؿ سمـ قمدي ىمد ُم٤مت ُمنميم٤م()اًمٌخ٤مري 

، ^يم٤من همالم هيقدي خيدم اًمٜمٌل : ىم٤مل- ريض اهلل قمٜمف - قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ  -2

، ومٜمٔمر إمم أسمٞمف (أؾمٚمؿ):  يٕمقده، وم٘مٕمد قمٜمد رأؾمف، وم٘م٤مل ًمف^ومٛمرض، وم٠مشم٤مه اًمٜمٌل 

احلٛمد ):  وهق ي٘مقل^أـمع أسم٤م اًم٘م٤مؾمؿ، وم٠مؾمٚمؿ، ومخرج اًمٜمٌل : وهق قمٜمده، وم٘م٤مل ًمف

.  ()رواه اًمٌخ٤مري  (اهلل اًمذي أٟم٘مذه ُمـ اًمٜم٤مر

                                                                                                                            

، 6/280وًمف أيْم٤ًم ؿم٤مهد قمٜمد اًمٌٞمٝم٘مل  اًمتقراة، شمٜمٔمر قمٜمد اسمـ ؾمٕمد ذم اعمقوع اًم٤ًمسمؼ،

وسم٤مجلٛمٚم٦م رواي٦م قمٌداهلل سمـ ؾمالم وٕمٗمٝم٤م ًمٞمس ىمقي٤ًم، ومتت٘مقى سمِمقاهده٤م . وومٞمف ُمـ مل أقمرومف

.  ووم٤مشمف ذم همزوة شمٌقك، وىمد أٟمٙمر هذه اجلٛمٚم٦م اًمذهٌل ذم اًمتٚمخٞمصباعمذيمقرة، قمدا ُم٤م يتٕمٚمؼ 

. (4024)صحٞمح اًمٌخ٤مري  ()

(.  1356)صحٞمح اًمٌخ٤مري  ()
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 مع غر ادسؾؿني، وخماطبته هلم ^ه تعاملحسن : ادطؾب اخلامس

:  بؽـاهم وبؿـزلتفم بني قومفم

 أرؾمؾ إًمٞمف ذم ()قمـ قمٌداهلل سمـ قم٤ٌمس أن أسم٤م ؾمٗمٞم٤من سمـ طمرب أظمؼمه أن هرىمؾ -1

 ُم٤مد ومٞمٝم٤م أسم٤م ^ ويم٤مٟمقا دم٤مرًا سم٤مًمِم٤مم ذم اعمدة اًمتل يم٤من رؾمقل اهلل ()ريم٥م ُمـ ىمريش

، ومدقم٤مهؿ ذم جمٚمًف وطمقًمف قمٔمامء ()، وم٠مشمقه وهؿ سم٢ميٚمٞم٤مء()ؾمٗمٞم٤من ويمٗم٤مر ىمريش 

أيٙمؿ أىمرب ٟم٤ًًٌم هبذا اًمرضمؾ اًمذي يزقمؿ : اًمروم، صمؿ دقم٤مهؿ ودقم٤م سمؽممج٤مٟمف وم٘م٤مل

أدٟمقه ُمٜمل، وىمرسمقا : أٟم٤م أىمرهبؿ ٟم٤ًًٌم، وم٘م٤مل: وم٘مٚم٧م: أٟمف ٟمٌل؟ وم٘م٤مل أسمق ؾمٗمٞم٤من

ىمؾ هلؿ إين ؾم٤مئؾ هذا اًمرضمؾ، : أصح٤مسمف وم٤مضمٕمٚمقهؿ قمٜمد فمٝمره، صمؿ ىم٤مل ًمؽممج٤مٟمف

، صمؿ ()وم٢من يمذسمٜمل ومٙمذسمقه، ومقاهلل ًمقٓ احلٞم٤مء ُمـ أن ي٠مصمروا قمكَم يمذسم٤ًم ًمٙمذسم٧م قمٜمف

: ، ىم٤مل()هق ومٞمٜم٤م ذو ٟم٥ًم: يمٞمػ ٟمًٌف ومٞمٙمؿ؟ ىمٚم٧م: يم٤من أول ُم٤م ؾم٠مًمٜمل قمٜمف أن ىم٤مل

ومٝمؾ يم٤من ُمـ آسم٤مئف ُمـ : ٓ، ىم٤مل: ؟ ىمٚم٧م()ومٝمؾ ىم٤مل هذا اًم٘مقل ُمٜمٙمؿ أطمد ىمط ىمٌٚمف

                                                 

 . ىمٞمٍم: هق ُمٚمؽ اًمروم، وًم٘مٌف: هرىمؾ ()

أي أن هرىمؾ ـمٚم٥م ُمـ أيب ؾمٗمٞم٤من وُمـ اًمذيـ ُمٕمف ذم ؾمٗمره ُمـ ُمنميمل ىمريش أن  ()

 .حييوا قمٜمده

.  أي ذم ومؽمة صٚمح احلديٌٞم٦م ()

 . 1/293ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان . وهل ُمديٜم٦م سمٞم٧م اعم٘مدس ()

أي ًمقٓ خم٤موم٦م أن يٜم٘مؾ ويروى قمٜمل اًمٙمذب ًمٙمذسم٧م قمغم هرىمؾ ومٞمام ي٠ًمًمٜمل قمٜمف ُمـ ؿم٠من  ()

 . وذم هذا دًمٞمؾ قمغم أن اعمنميملم يم٤مٟمقا يًت٘مٌحقن اًمٙمذب. ^اًمٜمٌل 

.  أي أٟمف ومٞمٜم٤م ص٤مطم٥م ٟم٥ًم ذيػ ()

.  ^هؾ ادقمك اًمٜمٌقة أطمد ُمٜمٙمؿ ىمٌؾ اًمٜمٌل : اعمٕمٜمك ()
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سمؾ : وم٠مذاف اًمٜم٤مس يتٌٕمقٟمف أم وٕمٗم٤مؤهؿ؟ وم٘مٚم٧م: ٓ، ىم٤مل: ُمٚمؽ؟ ىمٚم٧م

ومٝمؾ يرشمد أطمد : سمؾ يزيدون، ىم٤مل: أيزيدون أم يٜم٘مّمقن؟ ىمٚم٧م: وٕمٗم٤مؤهؿ، ىم٤مل

ومٝمؾ يمٜمتؿ شمتٝمٛمقٟمف : ٓ، ىم٤مل:  سمٕمد أن يدظمؾ ومٞمف؟ ىمٚم٧م()ُمٜمٝمؿ ؾمخٓم٦ًم ًمديٜمف

:  ؟ ىمٚم٧م()ومٝمؾ يٖمدر: ٓ، ىم٤مل: سم٤مًمٙمذب ىمٌؾ أن ي٘مقل ُم٤م ىم٤مل؟ ىمٚم٧م

ومل متٙمٜمرِّبل يمٚمٛم٦م ُأدظمؾ ومٞمٝم٤م : ٓ، وٟمحـ ُمٜمف ذم ُمدة ٓ ٟمدري ُم٤م هق وم٤مقمؾ ومٞمٝم٤م، ىم٤مل

ومٙمٞمػ يم٤من ىمت٤مًمٙمؿ : ٟمٕمؿ، ىم٤مل: ومٝمؾ ىم٤مشمٚمتٛمقه؟ ىمٚم٧م: ، ىم٤مل()ؿمٞمئ٤ًم همػم هذه اًمٙمٚمٛم٦م

ُم٤مذا ي٠مُمريمؿ؟ : ، ىم٤مل()احلرب سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمف ؾمج٤مل، يٜم٤مل ُمٜم٤م وٟمٜم٤مل ُمٜمف: إي٤مه؟ ىمٚم٧م

ي٘مقل اقمٌدوا اهلل وطمده وٓ شمنميمقا سمف ؿمٞمئ٤ًم، واشمريمقا ُم٤م ي٘مقل آسم٤مؤيمؿ، : ىمٚم٧م

.   واًمّمٚم٦م()وي٠مُمرٟم٤م سم٤مًمّمالة واًمّمدق واًمٕمٗم٤مف

ىمؾ ًمف ؾم٠مًمتؽ قمـ ٟمًٌف ومذيمرت أٟمف ومٞمٙمؿ ذو ٟم٥ًم، : وم٘م٤مل ًمٚمؽممج٤من

 ىمقُمٝم٤م، وؾم٠مًمتؽ هؾ ىم٤مل أطمد ُمٜمٙمؿ هذا اًم٘مقل؟ ()ومٙمذًمؽ اًمرؾمؾ شُمٌٕم٨م ذم ٟم٥ًم

رضمؾ ي٠مشمز سم٘مقل : ًمق يم٤من أطمد ىم٤مل هذا اًم٘مقل ىمٌٚمف ًم٘مٚم٧م: ومذيمرت أن ٓ، وم٘مٚم٧م

                                                 

 . 1/32ومتح اعمٌدي، ذح خمتٍم اًمزسمٞمدي . أي يمراه٦م وقمدم رى هبذا اًمديـ ()

.  قمدم اًمقوم٤مء سم٤مًمٕمٝمد: اًمٖمدر ()

 سمف وٓ أشمٜم٘مّمف سمف إٓ ذم هذا اعمقوع، وذًمؽ ^أي مل أضمد ُمقوٕم٤ًم وٓ ؿمٞمئ٤ًم أىمدح ذم اًمٜمٌل ()

 . ^أٟمف ٓ ي٘مٓمع سمٕمدم همدر اًمٜمٌل 

 . أي ُمتامصمٚم٦م، ومٛمرة ٟمٜمتٍم قمٚمٞمف، وُمرة يٜمتٍم قمٚمٞمٜم٤م، أؿم٤مر إمم وىمٕم٦م سمدر ووىمٕم٦م ُأطُمد ()

.  أي اًمٙمػ قمـ اعمح٤مرم، وظمقارم اعمروءة ()

.  أي ذم أومْمؾ اٟم٤ًمهبؿ وأذومٝم٤م ()



 عبداهلل الجبرين. د  التعامل مع غير المسلمين

 

 - 23 -  

 

 

 

ومٚمق يم٤من : ، وؾم٠مًمتؽ هؾ يم٤من ُمـ آسم٤مئف ُمـ ُمٚمؽ؟ ومذيمرت أن ٓ، ىمٚم٧م()ىمٞمؾ ىمٌٚمف

رضمؾ يٓمٚم٥م ُمٚمؽ أسمٞمف، وؾم٠مًمتؽ هؾ يمٜمتؿ شمتٝمٛمقٟمف : ُمـ آسم٤مئف ُمـ ُمٚمؽ، ىمٚم٧م

سم٤مًمٙمذب ىمٌؾ أن ي٘مقل ُم٤م ىم٤مل؟ ومذيمرت أن ٓ، وم٘مد أقمرف أٟمف مل يٙمـ ًمٞمذر اًمٙمذب 

، وؾم٠مًمتؽ أذاف اًمٜم٤مس اشمٌٕمقه أم وٕمٗم٤مؤهؿ؟ ()قمغم اًمٜم٤مس ويٙمذب قمغم اهلل

، وؾم٠مًمتؽ أيزيدون أم ()ومذيمرت أن وٕمٗم٤مءهؿ اشمٌٕمقه، وهؿ أشم٤ٌمع اًمرؾمؾ

، وؾم٠مًمتؽ أيرشمد ()يٜم٘مّمقن؟ ومذيمرت أهنؿ يزيدون، ويمذًمؽ أُمر اإليامن طمتك يتؿ

أطمد ؾمخٓم٦م ًمديٜمف سمٕمد أن يدظمؾ ومٞمف، ومذيمرت أن ٓ، ويمذًمؽ اإليامن طملم خت٤مًمط 

، وؾم٠مًمتؽ هؾ يٖمدر؟ ومذيمرت أن ٓ، ويمذًمؽ اًمرؾمؾ ٓ شمٖمدر، ()سمِم٤مؿمتف اًم٘مٚمقب

وؾم٠مًمتؽ سمَؿ ي٠مُمريمؿ؟ ومذيمرت أٟمف ي٠مُمريمؿ أن شمٕمٌدوا اهلل وٓ شمنميمقا سمف ؿمٞمئ٤ًم، 

ويٜمٝم٤ميمؿ قمـ قم٤ٌمدة إوصم٤من، وي٠مُمريمؿ سم٤مًمّمالة واًمّمدق واًمٕمٗم٤مف، وم٢من يم٤من ُم٤م 

                                                 

.  أي ي٘متدي، ويتٌع ُمـ ؾمٌ٘مف ذم هذه اًمدقمقى ()

 ^، وم٢مٟمف اؾمتدل سمٕمدم يمذب اًمٜمٌل ^ًمٚمٜمٌل  - وهق همػم ُمًٚمؿ–وهذه ؿمٝم٤مدة ُمـ هرىمؾ  ()

 ص٤مدق ومٞمام ^ قمغم أن اًمٜمٌل كقمغم اًمٜم٤مس، ومٞمام يٜمًٌف إًمٞمٝمؿ أو خيؼم سمف قمٜمٝمؿ، اؾمتدل سمذل

ضم٤مء سمف ُمـ اًمقطمل، وأظمؼم أٟمف ُمـ قمٜمد اهلل، ٕن اًمذي يٌتٕمد قمـ اًمٙمذب قمغم اًمٜم٤مس ُمـ 

.  سم٤مب أومم أن يٌتٕمد قمـ اًمٙمذب قمغم اهلل ٕٟمف أقمٔمؿ ُمـ اًمٙمذب قمغم اًمٜم٤مس

وم٠مشم٤ٌمع اًمرؾمؾ ذم اًمٖم٤مًم٥م هؿ اًمْمٕمٗم٤مء، ومٝمؿ اًمذيـ يٜم٘م٤مدون ًمٚمحؼ هم٤مًم٤ًٌم، سمخالف  ()

أصح٤مب اجل٤مه واًمري٤مؾم٦م واًمثراء، وم٘مد شم٠مظمذهؿ اًمٕمزة سم٤مإلصمؿ ومال ي٘مٌٚمقن احلؼ، وىمد 

.  حيًدون ُمـ ضم٤مء سمف

وذًمؽ اًمٜمقر ئمٝمر : وم٤مإليامن ئمٝمر ٟمقرًا، وٓ يزال ذم زي٤مدة طمتك يتؿ، ىم٤مل ذم ومتح اعمٌدي ()

.  ^أوًٓ ذم أؿمخ٤مص ىمٚمٞمٚم٦م، صمؿ يٙمثرون، ويمذا ضمرى ٕشم٤ٌمع اًمٜمٌل 

طمالوشمف واٟمنماح اًمّمدر واًمٗمرح واًمنور سمف، وم٢مذا ظم٤مًمٓم٧م هذه اًمٌِم٤مؿم٦م : سمِم٤مؿم٦م اإليامن ()

 . اًم٘مٚم٥م وم٘مقي اإليامن مل خيرج ُمٜمف، وجيد ص٤مطمٌٝم٤م ًمذة وراطم٦م ٟمٗمًٞم٦م قمٔمٞمٛم٦م
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، ومل أيمـ ()، وىمد يمٜم٧م أقمٚمؿ أٟمف ظم٤مرج()شم٘مقل طم٘م٤ًم ومًٞمٛمٚمؽ ُمقوع ىمدُمل ه٤مشملم

 وًمق يمٜم٧م قمٜمده ()أفمـ أٟمف ُمٜمٙمؿ، ومٚمق أين أقمٚمؿ أين أظمٚمص إًمٞمف ًمتجِمٛم٧م ًم٘م٤مءه 

سمٙمت٤مب رؾمقل اهلل - يٕمٜمل هرىمؾ - صمؿ دقم٤م : ىم٤مل أسمق ؾمٗمٞم٤من. ()ًمٖمًٚم٧م قمـ ىمدُمف 

سمًؿ :  وم٘مرأه، وم٢مذا ومٞمف،() اًمذي سمٕم٨م سمف دطمٞم٦م إمم قمٔمٞمؿ سمٍمى، ومدومٕمف إمم هرىمؾ^

، () ُمـ حمٛمد قمٌد اهلل ورؾمقًمف إمم هرىمؾ قمٔمٞمؿ اًمروم،سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

، أؾمٚمؿ شمًٚمؿ ()ؾمالم قمغم ُمـ اشمٌع اهلدى، أُم٤م سمٕمد، وم٢مين أدقمقك سمدقم٤مي٦م اإلؾمالم 

                                                 

يريد سمٞم٧م اعم٘مدس، وىمد ومتحٝم٤م اعمًٚمٛمقن وُمٚمٙمقه٤م ذم قمٝمد اخلٚمٞمٗم٦م اًمراؿمد قمٛمر سمـ  ()

ؾمٜم٦م مخس قمنمة ًمٚمٝمجرة، ومٚمٞمس سملم ُم٘مقًم٦م هرىمؾ هذه وومتح - ريض اهلل قمٜمف - اخلٓم٤مب 

 . 3/607يٜمٔمر شم٤مريخ اًمٓمؼمي . اعمًٚمٛملم هل٤م إٓ أىمؾ ُمـ قمنم ؾمٜمقات

  :  اًمتل قمٜمدهؿ، وذم يمتٌٝمؿ، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم^ىم٤مل هذا عم٤م يٕمٚمؿ ُمـ قمالُم٤مت اًمٜمٌل  ()

                   [ 157: إقمراف]  . 

ًمتحٛمٚم٧م - وهق اعمديٜم٦م - ًمق أقمٚمؿ أٟمٜمل أؾمتٓمٞمع اًمقصقل إمم هذا اًمٜمٌل ذم ُمٙم٤مٟمف : ي٘مقل ()

اعمِم٘م٦م ذم ذًمؽ، وًمٙمـ أظمِمك أن ي٘متٚمٜمل اًمروم ويذه٥م ُمٚمٙمل إن طم٤موًم٧م اًمذه٤مب 

 ومآصمر اعمٚمؽ واًمري٤مؾم٦م قمغم ^وٓ قمذر ًمف ذم ذًمؽ، ٕٟمف قمرف صدق اًمٜمٌل . واًمًٗمر إًمٞمف

.  اإلؾمالم، يمام ؾمٞم٠ميت ذم آظمر اًمرواي٦م

 . أي خلدُمتف ()

 ُمع اًمّمح٤ميب دطمٞم٦م ^أي أن هرىمؾ ـمٚم٥م أن حيي ًمف اًمٙمت٤مب اًمذي سمٕم٨م سمف اًمٜمٌل  ()

وهل ُمديٜم٦م سم٤مًمِم٤مم وأُمػمه٤م هق احل٤مرث اًمٖم٤ًمين، ويم٤من شم٤مسمٕم٤ًم - اًمٙمٚمٌل، إمم أُمػم سمٍمى 

.  وم٠مرؾمٚمف أُمػم سمٍمى هلرىمؾ- هلرىمؾ 

 . أي اًمذي يٕمٔمٛمف اًمروم ()

وذم رواي٦م سمداقمٞم٦م اإلؾمالم، أي سم٤مًمٙمٚمٛم٦م اًمداقمٞم٦م إمم اإلؾمالم، وهل ؿمٝم٤مدة ٓ إًمف إٓ اهلل  ()

.  حمٛمد رؾمقل اهلل، وهل اًمٙمٚمٛم٦م اًمًقاء يمام ؾمٞم٠ميت ذم أي٦م
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  و. ()، وم٢من شمقًمٞم٧م وم٢من قمٚمٞمؽ إصمؿ إريًٞملم()ي١مشمؽ اهلل أضمرك ُمرشملم   

                                         

                ()                    

       [ 64: آل قمٛمران]   .

، ()ومٚمام ىم٤مل ُم٤م ىم٤مل، وومرغ ُمـ ىمراءة اًمٙمت٤مب، يمثر قمٜمده اًمّمخ٥م: ىم٤مل أسمق ؾمٗمٞم٤من

  اسمـ()ًم٘مد أُِمر أُْمر: وارشمٗمٕم٧م إصقات، وُأظمرضْمٜم٤م، وم٘مٚم٧م ٕصح٤ميب طملم أظمرضمٜم٤م

 طمتك ()، ومام زًم٧م ُمقىمٜم٤ًم أٟمف ؾمٞمٔمٝمر() ُمٚمؽ سمٜمل إصٗمره، إٟمف خي٤مف()أيب يمٌِم٦م اسمـ

.  أدظمؾ اهلل قمكَم اإلؾمالم

                                                 

، وحيتٛمؾ أن ^أي ي١مشمك أضمره ُمْم٤مقمٗم٤ًم ًمق أؾمٚمؿ، ٕٟمف يم٤من ُم١مُمٜم٤ًم سمٜمٌٞمف صمؿ آُمـ سمٛمحٛمد  ()

 . يٙمقن ُمـ ضمٝم٦م إؾمالُمف وإؾمالم أشم٤ٌمقمف اًمذيـ ؾمٞمًٚمٛمقن سمًٌٌف

أي إن مل شمًٚمؿ ومٕمٚمٞمؽ إصمٛمؽ وإصمؿ ُمـ شم٧ًٌٌم ذم قمدم إؾمالُمف ُمـ أهؾ ممٚمٙمتؽ ُمـ  ()

.  اًمٗمالطمقن: وإريًٞمقن ذم إصؾ. اًمْمٕمٗم٤مء وإشم٤ٌمع وهمػمهؿ

وذًمؽ أهنؿ يم٤مٟمقا يٓمٞمٕمقن إطم٤ٌمر ذم حتريؿ ُم٤م . أي يمام اختذشمؿ إطم٤ٌمر واًمره٤ٌمن أرسم٤مسم٤مً  ()

أطمؾ اهلل وإطمالل ُم٤م طمرم اهلل، ومجٕمٚمقهؿ أرسم٤مسم٤ًم ُمـ دون اهلل، ويمذًمؽ ٓ ٟم٘مقل قُمزير اسمـ 

 . اهلل، وٓ اعمًٞمح اسمـ اهلل

 . اًمٚمٖمط، وهق اظمتالط إصقات ذم اعمخ٤مصٛم٦م: اًمّمخ٥م ()

.  أي قمٔمؿ ويمؼم ؿم٠مٟمف ()

 ُمـ ىمٌؾ أُمف، ^، وأسمق يمٌِم٦م ىمٞمؾ هق أطمد أضمداد اًمٜمٌل ^يريد سم٤مسمـ أيب يمٌِم٦م اًمٜمٌل  ()

وهذه قم٤مدة اًمٕمرب إذا أرادوا اٟمت٘م٤مص ؿمخص ٟمًٌقه إمم ضمد . وىمٞمؾ هق أسمقه ُمـ اًمرو٤مقم٦م

 . هم٤مُمض

 . سمٜمق إصٗمر هؿ اًمروم ()

 .  ؾمٞمٜمتٍم قمغم أقمدائف^أي ُم٤م زًم٧م قمغم ي٘ملم أن اًمٜمٌل  ()
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  () ُأؾم٘مٗم٤ًم قمغم ٟمّم٤مرى اًمِم٤مم()وهرىمؾ- ص٤مطم٥م إيٚمٞم٤مء - ويم٤من اسمـ اًمٜم٤مـمقر 

ث ، وم٘م٤مل سمٕمض () أن هرىمؾ طملم ىمدم إيٚمٞم٤مء أصٌح يقُم٤ًم ظمٌٞم٨م اًمٜمٗمس()حُيدرِّب

ويم٤من هرىمؾ طمزاء يٜمٔمر ذم : ىم٤مل اسمـ اًمٜم٤مـمقر. ىمد اؾمتٜمٙمرٟم٤م هٞمئتؽ: ()سمٓم٤مرىمتف

إين رأي٧م اًمٚمٞمٚم٦م طملم ٟمٔمرت ذم اًمٜمجقم ُمٚمؽ : ، وم٘م٤مل هلؿ طملم ؾم٠مًمقه()اًمٜمجقم

ًمٞمس خيتتـ إٓ اًمٞمٝمقد، ومال : ، ىم٤مًمقا()، ومٛمـ خيتتـ ُمـ هذه إُم٦م()اخلت٤من ىمد فمٝمر

هيٛمٜمؽ ؿم٠مهنؿ، وايمت٥م إمم ُمدائـ ُمٚمٙمؽ ومٞم٘متٚمقا َُمـ ومٞمٝمؿ ُمـ اًمٞمٝمقد، ومٌٞمٜمام هؿ 

                                                 

وهل سمٞم٧م اعم٘مدس يمام ؾمٌؼ، وهق ص٤مطم٥م هرىمؾ أيْم٤ًم، أي ( إيٚمٞم٤مء)اسمـ اًمٜم٤مـمقر اؾمؿ أُمػم  ()

.  شم٤مسمع ًمف أو صديؼ ًمف

رئٞمس ديـ اًمٜمّم٤مرى، ومٝمق أُمػم ًمٌٞم٧م اعم٘مدس وأؾم٘مػ : ًمٗمظ أقمجٛمل ُمٕمٜم٤مه: إؾم٘مػ ()

 . ًمٜمّم٤مرى اًمِم٤مم

هذا اجلزء ُمـ هذه اًمرواي٦م يرويف اًمزهري قمـ اسمـ اًمٜم٤مـمقر، ٕن اًمزهري ًم٘مٞمف سمدُمِمؼ ذم  ()

وأفمٜمف مل يتحٛمؾ قمٜمف ذًمؽ إٓ سمٕمد أن ): ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ طمجر. زُمـ قمٌد اعمٚمؽ سمـ ُمروان

 . (أؾمٚمؿ

.  يمًٚمٝم٤م وىمٚم٦م ٟمِم٤مـمٝم٤م، أو ؾمقء ظمٚم٘مٝم٤م: ظم٨ٌم اًمٜمٗمس ()

 . وهؿ ىمقاده وظمقاص دوًمتف وأهؾ اًمرأي واًمِمقرى ُمٜمف ()

اًمٙم٤مهـ، ويم٤من هرىمؾ ُمـ اًمٙمٝم٤من اًمذيـ يٜمٔمرون ذم اًمٜمجقم ويًتدًمقن سمذًمؽ قمغم : احلزاء ()

ويمؾ هذا مم٤م أسمٓمٚمف اإلؾمالم، واًمٙمٝم٤من ىمد خيؼمهؿ اًمِمٞم٤مـملم . سمٕمض احلقادث اًمتل مل شم٘مع

.  سمٌٕمض ُم٤م وىمع ومٞمخؼمون سمف اًمٜم٤مس، ومٞمٔمـ اًمًذج ُمـ اًمٜم٤مس أهنؿ يٕمٚمٛمقن اًمٖمٞم٥م

،طمٞم٨م ص٤مًمح يمٗم٤مر ىمريش صٚمح ^أي همٚم٥م، ويم٤من ذم شمٚمؽ إي٤مم اسمتداء فمٝمقر اًمٜمٌل  ()

  :احلديٌٞم٦م، وأٟمزل اهلل ذم ذًمؽ                (1: اًمٗمتح)  .

 . أي ُمـ أهؾ هذا اًمٕمٍم ()
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، ^ خيؼم قمـ ظمؼم رؾمقل اهلل ()قمغم أُمرهؿ ُأيت هرىمؾ سمرضمؾ أرؾمؾ سمف ُمٚمؽ هم٤ًمن

اذهٌقا وم٤مٟمٔمروا أخمتتـ هق أم ٓ؟ ومٜمٔمروا إًمٞمف ومحدصمقه أٟمف : ومٚمام اؾمتخؼمه هرىمؾ ىم٤مل

هذا ُمٚمؽ هذه إُم٦م ىمد : هؿ خيتتٜمقن، وم٘م٤مل هرىمؾ: خمتتـ، وؾم٠مًمف قمـ اًمٕمرب وم٘م٤مل

، ويم٤من ٟمٔمػمه ذم اًمٕمٚمؿ، وؾم٤مر ()، صمؿ يمت٥م هرىمؾ إمم ص٤مطم٥م ًمف سمروُمٞم٦م()فمٝمر

 طمتك أشم٤مه يمت٤مب ُمـ ص٤مطمٌف يقاومؼ رأي هرىمؾ قمغم ()هرىمؾ إمم محص ومٚمؿ ير محص

، صمؿ () وأٟمف َٟمٌٌِل، وم٠مذن هرىمؾ ًمٕمٔمامء اًمروم ذم دؾمٙمرة ًمف سمحٛمص^ظمروج اًمٜمٌل 

ي٤م ُمٕمنم اًمروم، هؾ ًمٙمؿ ذم اًمٗمالح واًمرؿمد :  وم٘م٤مل()أُمر سم٠مسمقاهب٤م ومُٖمٚم٘م٧م، صمؿ اـَمٚمع

 ()وأن يث٧ٌم ُمٚمٙمٙمؿ ومت٤ٌميٕمقا هذا اًمٜمٌل؟ ومح٤مصقا طمٞمّم٦م مُحُر اًمقطمش إمم إسمقاب

ردوهؿ قمكّم، : ومقضمدوه٤م ىمد هُمٚم٘م٧م، ومٚمام رأى هرىمؾ ٟمٗمرهتؿ وأيس ُمـ اإليامن ىم٤مل

                                                 

حيتٛمؾ أن يٙمقن قمدي سمـ طم٤مشمؿ، وم٘مد روي أن أُمػم سمٍمى احل٤مرث اًمٖم٤ًمين أرؾمٚمف إمم  ()

.  مل يًٚمؿ ذم ذًمؽ اًمقىم٧م- ريض اهلل قمٜمف - ، ويم٤من قمدي ^هرىمؾ سمٙمت٤مب اًمٜمٌل 

. هق اًمذي ؾمٞمٛمٚمؽ وؾمٞمحٙمؿ هذه إُم٦م، وىمد فمٝمر - ^يٕمٜمل اًمٜمٌل - أي هذا  ()

 .3/100ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان . وهل ُمديٜم٦م سمٌالد اًمروم، وهل ُمديٜم٦م ري٤مؾم٦م اًمروم وقمٚمٛمٝمؿ ()

 .ومحص ُمديٜم٦م سم٤مًمِم٤مم سملم دُمِمؼ وطمٚم٥م. مل يّمؾ إًمٞمٝم٤م: أي مل يٗم٤مرىمٝم٤م، وىمٞمؾ ()

 . ًمف- أي ىمٍم - أي أذن هلؿ سم٤مًمدظمقل قمٚمٞمف ذم دؾمٙمرة  ()

 .اـمٚمع قمٚمٞمٝمؿ ُمـ قمٚمق وظم٤مـمٌٝمؿ، ومل جيٚمس ُمٕمٝمؿ ظمقوم٤ًم ُمٜمٝمؿ: اعمٕمٜمك ()

 .أي ٟمٗمروا، ويمروا راضمٕملم إمم إسمقاب ًمٞمخرضمقا ()
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، ومًجدوا ()إين ىمٚم٧م ُم٘م٤مًمتل آٟمٗم٤ًم أظمتؼم هب٤م ؿمدشمٙمؿ قمغم ديٜمٙمؿ، وم٘مد رأي٧م: وىم٤مل

.  ()رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ. ًمف وروقا قمٜمف، ومٙم٤من ذًمؽ آظمر ؿم٠من هرىمؾ

 ذم اعمجٚمس، ^يم٤من اًمٜمٌل : ىم٤مل- ريض اهلل قمٜمف - قمـ اًمٗمٚمت٤من سمـ قم٤مصؿ  -2

ًمٌٞمؽ ي٤م : ىم٤مل! ي٤م أسم٤م ومالن: ، وم٘م٤مل()ومِمخص سمٍمه إمم رضمؾ ذم اعمًجد يٛمٌم 

أشمِمٝمد أين رؾمقل : ، ىم٤مل ًمف()ي٤م رؾمقل اهلل: وٓ يٜم٤مزقمف اًمٙمالم إٓ ىم٤مل! رؾمقل اهلل

: ٟمٕمؿ، ىم٤مل: واإلٟمجٞمؾ؟ ىم٤مل: ٟمٕمؿ، ىم٤مل: أشم٘مرأ اًمتقراة؟ ىم٤مل: ٓ، ىم٤مل: اهلل؟ ىم٤مل

واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ًمق ٟمِم٤مء ًمٜم٘مرأَٟمف، صمؿ ٟم٤مؿمده هؾ دمدين ذم اًمتقراة : واًم٘مرآن؟ ىم٤مل

ٟمجد ُمثٚمؽ وُمثؾ خمرضمؽ وُمثؾ هٞمئتؽ، ومٙمٜم٤م ٟمرضمقا أن شمٙمقن : وإٟمجٞمؾ؟ ىم٤مل

وملَ : ىم٤مل. ومٞمٜم٤م، ومٚمام ظمرضم٧م ختقومٜم٤م أن شمٙمقن أٟم٧م هق، ومٜمٔمرٟم٤م وم٢مذا أٟم٧م ًم٧ًم هق

ُمٕمف ُمـ أُمتف ؾمٌٕمقن أًمٗم٤ًم ًمٞمس قمٚمٞمٝمؿ طم٤ًمب وٓ قمذاب، وإٟمام ُمٕمؽ : ذاك، ىم٤مل

                                                 

 ُمـ أضمؾ ^أي أٟمف أفمٝمر هلؿ أٟمف إٟمام ـمٚم٥م ُمٜمٝمؿ اًمدظمقل ذم اإلؾمالم وُم٤ٌميٕم٦م اًمٜمٌل  ()

ذم ذح : ويٜمٔمر. (وم٘مد رأي٧م ُمٜمٙمؿ اًمذي أطم٧ٌٌم): اظمت٤ٌمر متًٙمٝمؿ سمديٜمٝمؿ، زاد ذم رواي٦م

، 100 - 1/79، وقمٛمدة اًم٘م٤مري 44 - 1/33اًمٗمتح : إًمٗم٤مظ واًمٕم٤ٌمرات اًم٤ًمسم٘م٦م

، وضم٤مُمع 85 - 1/73، وإرؿم٤مد اًم٤ًمري 112 - 12/103وذح اًمٜمقوي 

، وومتح اعمٌدي 103 - 5/99، وذح إيب وذح اًمًٜمقد 274 - 11/272إصقل

 . 42 - 1/29ذح خمتٍم اًمزسمٞمدي 

وًمٞمس قمٜمد ُمًٚمؿ  (1373)اجلٝم٤مد : ، وصحٞمح ُمًٚمؿ(7)سمدء اخلٚمؼ : صحٞمح اًمٌخ٤مري ()

. زي٤مدة اسمـ اًمٜم٤مـمقر

 .ضم٤مء ذم رواي٦م قمٜمد اًمٓمؼماين أٟمف رضمؾ ُمـ اًمٞمٝمقد ()

 . (ي٤م رؾمقل اهلل):  ذم رء ومػمد قمٚمٞمف إٓ ىم٤مل^أي ٓ يٙمٚمٛمف اًمٜمٌل  ()
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ومقاًمذي ٟمٗمس حمٛمد سمٞمده ٕٟم٤م ):  وىم٤مل()[ ويمؼَم ^ومٝمٚمؾ اًمٜمٌل : ىم٤مل]ٟمٗمر يًػم، 

 . ()(هق، وإهنؿ أُمتل، وإهنؿ ٕيمثر ُمـ ؾمٌٕملم أًمٗم٤ًم، وؾمٌٕملم أًمٗم٤مً 

 يم٤من سم٤مًمٌٓمح٤مء وم٠مشمك قمٚمٞمف ^أن رؾمقل اهلل - رمحف اهلل - قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم  -3

ي٤م حمٛمد هؾ ًمؽ أن : يزيد سمـ ريم٤مٟم٦م أو ريم٤مٟم٦م سمـ يزيد وُمٕمف أقمٜمز ًمف، وم٘م٤مل ًمف

ومّم٤مرقمف، ومٍمقمف، وم٠مظمذ .  ىم٤مل ؿم٤مة ُمـ همٜمٛمل()(ُم٤م شُمًٌ٘مٜمل؟): شمّم٤مرقمٜمل؟ وم٘م٤مل

ٌُِ٘مٜمِل؟): ؟ ىم٤مل()هؾ ًمؽ ذم اًمَٕمقد: ؿم٤مة، ىم٤مل ريم٤مٟمف ًْ ذيمر ذًمؽ . ()ىم٤مل أظمرى  (ُم٤م شُم

                                                 

.  هذه اًمزي٤مدة ُمـ رواي٦م احلًـ يـ ؾمٗمٞم٤من واًمٓمؼماين، وهل صم٤مسمت٦م ()

رواه اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم ُمًٜمده يمام ذم اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م اعمًٜمدة ٓسمـ طمجر ذم اعمٜم٤مىم٥م، سم٤مب  ()

، واًمٌزار ذم ُمًٜمده يمام ذم يمِمػ (3859)، رىمؿ 4/217ؿمٝم٤مدة أهؾ اًمٙمت٤مب سمّمدىمف 

، 333، 18/332، واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم (3544)، رىمؿ 4/207إؾمت٤مر ذم صٗم٦م اجلٜم٦م 

ُمـ ـمري٘ملم أطمدمه٤م صحٞمح قمـ قمٌد اًمقاطمد سمـ زي٤مد، طمدصمٜم٤م قم٤مصؿ سمـ  (854)رىمؿ 

ُمـ رضم٤مل  (صم٘م٦م)وإؾمٜم٤مده طمًـ، قمٌد اًمقاطمد . ومذيمره... يمٚمٞم٥م، طمدصمٜمل أيب، قمـ اًمٗمٚمت٤من

وىم٤مل اهلٞمثٛمل . أيْم٤مً  (صدوق)ُمـ رضم٤مل ُمًٚمؿ، وأسمقه  (صدوق)اًمّمحٞمحلم، وقم٤مصؿ 

.  (رضم٤مًمف صم٘م٤مت): 10/408، و 8/242ذم اعمجٛمع 

، 14/541 ^ورواه اسمـ طم٤ٌمن ذم صحٞمحف يمام ذم اإلطم٤ًمن ذم اًمت٤مريخ، سم٤مب يمت٥م اًمٜمٌل 

، واًمٓمؼماين 3/204، واحلًـ سمـ ؾمٗمٞم٤من ذم ُمًٜمده يمام ذم اإلص٤مسم٦م (6580)، رىمؿ 542

وإؾمٜم٤مده طمًـ، . قمـ قمٌد اجل٤ٌمر سمـ اًمٕمالء، طمدصمٜم٤م قمٌد اًمقاطمد سمف (855)ذم اًمٙمٌػم، رىمؿ 

 ُمـ ـمريؼ أمحد سمـ ص٤مًمح 6/273، ورواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمدٓئؾ (ٓ سم٠مس سمف)قمٌد اجل٤ٌمر 

.  قمـ قم٤مصؿ سمـ يمٚمٞم٥م سمف

.  أي ُم٤م اًمذي شمٕمٓمٞمٜمل إن أٟم٤م سقمتؽ ()

 . أي هؾ ًمؽ أن شمّم٤مرقمٜمل ُمرة أظمرى ()

 . أقمٓمٞمؽ ؿم٤مة أظمرى ُمـ همٜمٛمل إن سقمتٜمل: ^أي أٟمف ىم٤مل ًمٚمٜمٌل  ()
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ي٤م حمٛمد واهلل ُم٤م ووع أطمد ضمٜمٌل إمم إرض، وُم٤م أٟم٧م اًمذي : ، وم٘م٤مل()ُمرارًا 

 .() همٜمٛمف^، يٕمٜمل وم٠مؾمٚمؿ، ورد قمٚمٞمف رؾمقل اهلل ()شمٍمقمٜمل

سمٕمث٧م سمٜمق ؾمٕمد سمـ سمٙمر وامم سمـ صمٕمٚم٦ٌم : قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل -4

، وم٘مدم قمٚمٞمف وأٟم٤مخ سمٕمػمه قمغم سم٤مب اعمًجد، صمؿ قم٘مٚمف، صمؿ ^واومدًا إمم رؾمقل اهلل 

 ضم٤مًمس ذم أصح٤مسمف، ويم٤من وامم رضماًل ضمٚمدًا أؿمٕمر ^دظمؾ اعمًجد، ورؾمقل اهلل 

أيٙمؿ اسمـ :  ذم أصح٤مسمف وم٘م٤مل^، وم٠مىمٌؾ طمتك وىمػ قمغم رؾمقل اهلل ()ذا همديرشملم 

                                                 

اعمراد أن ريم٤مٟمف يمرر هذا اًمٓمٚم٥م سمتٙمرار اعمّم٤مرقم٦م ُمرارًا، ومتّم٤مرقم٤م قمدة ُمرات وذم يمؾ ُمرة  ()

 .  ومٞمٕمٓمٞمف ذم يمؾ ُمرة ؿم٤مة^يٍمقمف اًمٜمٌل 

 ًمٞمس هق اًمذي يٍمقمف سم٘مقشمف اعمٕمت٤مدة، وًمٙمـ اهلل أقم٤مٟمف ذم ^أي أن ريم٤مٟم٦م قمٚمؿ أن اًمٜمٌل  ()

.  ذًمؽ، وم٤مؾمتدل قمغم أٟمف رؾمقل ُمـ اهلل، وأن اهلل ي١ميده

 سم٢مؾمٜم٤مد 10/18، وُمـ ـمري٘مف اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمًٜمـ (229)رواه أسمق داود ذم اعمراؾمٞمؾ  ()

ورواه اخلٓمٞم٥م يمام ذم . صحٞمح قمـ مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م قمـ قمٛمرو سمـ ديٜم٤مر قمـ ؾمٕمٞمد سمـ ضمٌػم

 سم٢مؾمٜم٤مديـ أطمدمه٤م صحٞمح 4/299، وأسمق اًمِمٞمخ يمام ذم اًمتٚمخٞمص 3/618اإلص٤مسم٦م 

وإؾمٜم٤مد اعمرؾمؾ . واًمث٤مين وٕمٞمػ قمـ مح٤مد سمـ ؾمٚمٛم٦م قمـ قمٛمرو قمـ ؾمٕمٞمد قمـ اسمـ قم٤ٌمس

 ُمـ ـمريؼ حمٛمد سمـ قمٌداهلل 6/250وهلذا اعمرؾمؾ ؿم٤مهد رواه اًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمدٓئؾ . أىمقى

- أي ُمٜم٘مٓمع - وهق ُمرؾمؾ يمام أؿم٤مر إمم ذًمؽ اًمٌٞمٝم٘مل . سمـ يزيد سمـ ريم٤مٟم٦م قمـ ضمده ريم٤مٟم٦م

وهلذيـ اعمرؾمٚملم ؿمقاهد يمثػمة ُمتّمٚم٦م وُمرؾمٚم٦م ذم ىمّم٦م . وحمٛمد هذا مل أىمػ قمغم شمرمجتف

وىمد ضمقد اًمرواي٦م اعمتّمٚم٦م اسمـ يمثػم ذم اًمٌداي٦م . اعمّم٤مرقم٦م، وذم يمقٟمف أؾمٚمؿ ريض اهلل قمٜمف

اإلص٤مسم٦م : ، ويٜمٔمر ذم ؿمقاهد هذه اًمرواي٤مت202، واسمـ اًم٘مٞمؿ ذم اًمٗمروؾمٞم٦م ص 4/256

(. 1503)، اإلرواء 569، 2/568، اًمًػمة اًمذهٌٞم٦م 1/506

اًمِمٕمر اعمٔمٗمقر اًمذي يٜمزل : واًمٖمديرة هل. يمثػم اًمِمٕمر(: أؿمٕمر)وُمٕمٜمك . اًم٘مقي: اجلٚمد ()

.  (همدر: ُم٤مدة)يٜمٔمر ًم٤ًمن اًمٕمرب . (ذؤاسم٦م)و  (قم٘مٞمّم٦م)قمغم اًمّمدر وٟمحقه، وشمًٛمك 
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: حمٛمد؟ ىم٤مل: ، ىم٤مل(أٟم٤م اسمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م): ^قمٌد اعمٓمٚم٥م؟ وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

اسمـ قمٌد اعمٓمٚم٥م إين ؾم٤مئٚمؽ وُمٖمٚمظ ذم اعم٠ًمًم٦م ومال دمدن ذم ٟمٗمًؽ، : ، وم٘م٤مل(ٟمٕمؿ)

أٟمِمدك اهلل إٓهؽ وإًمف ُمـ يم٤من : ، ىم٤مل(ٓ أضمد ذم ٟمٗمز ومًؾ ُم٤م سمدا ًمؽ): ىم٤مل

ىم٤مل أٟمِمدك اهلل . (ٟمٕمؿ): ىمٌٚمؽ وإًمف ُمـ هق يم٤مئـ سمٕمدك آهلل سمٕمثؽ إًمٞمٜم٤م رؾمقًٓ؟ ىم٤مل

إٓهؽ وإًمف ُمـ يم٤من ىمٌٚمؽ، وإًمف ُمـ هق يم٤مئـ سمٕمد آهلل أُمرك أن شم٠مُمرٟم٤م أن ٟمٕمٌده 

وطمده ٓ ٟمنمك سمف ؿمٞمئ٤ًم وأن ٟمخٚمع هذه إٟمداد اًمتل يم٤من آسم٤مؤٟم٤م يٕمٌدوهن٤م ُمٕمف؟ 

. (اًمٚمٝمؿ ٟمٕمؿ): ىم٤مل

اًمزيم٤مة، واًمّمٞم٤مم واحل٩م : صمؿ ضمٕمؾ يذيمر ومرائض اإلؾمالم ومريْم٦م ومريْم٦م: ىم٤مل

وذائع اإلؾمالم يمٚمٝم٤م يٜم٤مؿمده قمٜمد يمؾ ومريْم٦م يمام يٜم٤مؿمده ذم اًمتل ىمٌٚمٝم٤م، طمتك إذا 

 وؾم٠مؤدي ^وم٢مين أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل وأؿمٝمد أن حمٛمدًا رؾمقل اهلل : ومرغ ىم٤مل

. هذه اًمٗمرائض وأضمتٜم٥م ُم٤م هنٞمتٜمل قمٜمف صمؿ ٓ أزيد وٓ أٟم٘مص

إن يّمدق ذو ):  طملم ومم^صمؿ اٟمٍمف راضمٕم٤ًم إمم سمٕمػمه، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤مل

وم٠مشمك إمم سمٕمػمه، وم٠مـمٚمؼ قم٘م٤مًمف، صمؿ ظمرج طمتك ىمدم : ، ىم٤مل(اًمٕم٘مٞمّمتلم يدظمؾ اجلٜم٦م

سمئ٧ًم اًمالت واًمٕمزى، : قمغم ىمقُمف وم٤مضمتٛمٕمقا إًمٞمف ومٙم٤من أول ُم٤م شمٙمٚمؿ سمف أن ىم٤مل

. ، اشمؼ اًمؼمص واجلذام، اشمؼ اجلٜمقن()ُمف ي٤م وامم : ىم٤مًمقا

ىمد سمٕم٨م - قمز وضمؾ - ىم٤مل ويٚمٙمؿ إهنام واهلل ٓ ييان وٓ يٜمٗمٕم٤من، إن اهلل 

رؾمقًٓ، وأٟمزل قمٚمٞمف يمت٤مسم٤ًم اؾمتٜم٘مذيمؿ سمف مم٤م يمٜمتؿ ومٞمف، وإين أؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل 

سمف وطمده ٓ ذيؽ ًمف وأن حمٛمدًا قمٌده ورؾمقًمف، إين ىمد ضمئتٙمؿ ُمـ قمٜمده سمام أُمريمؿ 

                                                 

. أي اؾمٙم٧م ()
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 ومق اهلل ُم٤م أُمًك ُمـ ذًمؽ اًمٞمقم وذم طم٤مضه رضمؾ وٓ اُمرأة إٓ :وهن٤ميمؿ قمٜمف، ىم٤مل

ومام ؾمٛمٕمٜم٤م سمقاومد ىمقم يم٤من أومْمؾ ): ي٘مقل اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام: ُمًٚماًم، ىم٤مل

.  () (ُمـ وامم سمـ صمٕمٚم٦ٌم

، ^سَمَٕمَثْتٜمِل ىمريش إمم رؾمقل اهلل :  ىم٤مل–ريض اهلل قمٜمف–قمـ أيب راومع اًم٘مٌٓمل  - 5

ي٤م رؾمقل اهلل، إين واهلل ٓ :  أًم٘مل ذم ىمٚمٌل اإلؾمالم، وم٘مٚم٧م^ومٚمام رأي٧م رؾمقل اهلل 

، وٓ أطمٌس ()إين ٓ أظمٞمُس سم٤مًمٕمٝمد): ^أرضمع إًمٞمٝمؿ أسمدًا، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

دَ  : ىم٤مل (، وًمٙمـ ارضمع وم٢من يم٤من ذم ٟمٗمًؽ اًمذي ذم ٟمٗمًؽ أن وم٤مرضمع()اًمؼُمُ

. () وم٠مؾمٚمٛم٧م^ومذه٧ٌم، صمؿ أشمٞم٧م اًمٜمٌل 

                                                 

، واًمدارُمل (2382)، وأمحد 574، 4/573رواه اسمـ اؾمح٤مق يمام ذم اًمًػمة ٓسمـ هِم٤مم  ()

وىمد . ، وإؾمٜم٤مده ىمري٥م ُمـ احلًـ55، 3/54، واحل٤ميمؿ (487)، وأسمق داود (658)

صححف احل٤ميمؿ وواوم٘مف اًمذهٌل وصححف أيْم٤ًم أمحد ؿم٤ميمر وإًم٤ٌمين، وًمِمٓمره إول إمم 

(. 12)، وُمًٚمؿ (63)ؿم٤مهد ُمـ طمدي٨م أٟمس قمٜمد اًمٌخ٤مري  (جلٜم٦مايدظمؾ )ىمقًمف 

 .2/652أي ٓ أٟم٘مض اًمٕمٝمد، يٜمٔمر ضم٤مُمع إصقل  ()

د () ٓ أطمًٌٝمؿ قمـ : واعمراد. وهق اًمرؾمقل أو اًمًٗمػم اًمقارد قمٚمٞمؽ ُمـ ضمٝم٦م. مجع سمريد: اًمؼُمُ

 .يٜمٔمر اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ. أصح٤مهبؿ، وٓ أومٕمؾ ُم٤م يٛمٜمٕمٝمؿ ُمـ اًمٕمقدة إًمٞمٝمؿ

ـُ سمف ذم اًمٕمٝمقد  ()  .سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح (2758)رواه أسمق داود ذم اجلٝم٤مد سم٤مب ذم اإلُم٤مم ُيًَتَج
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 أساء إلقه من غر ادسؾؿني وصػحه َمن ع^عػوه : ادطؾب السادس

: عـفم

هؾ أشمك قمٚمٞمؽ يقم :  وم٘م٤مًم٧م^قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م أهن٤م ؾم٠مًم٧م اًمٜمٌل  - 1

ًم٘مد ًم٘مٞم٧م ُمـ ىمقُمؽ ُم٤م ًم٘مٞم٧م، ويم٤من ): ^يم٤من أؿمد ُمـ يقم ُأطُمد؟ وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

أؿمد ُم٤م ًم٘مٞم٧م ُمٜمٝمؿ يقم اًمٕم٘م٦ٌم: إذ قمرو٧ُم ٟمٗمز قمغم اسمـ قمٌد ي٤مًمٞمؾ سمـ قمٌد يمالل 

، ومٚمؿ اؾمتٗمؼ إٓ وأٟم٤م ()ومٚمؿ جيٌٜمل إمم ُم٤م أردت، وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م وأٟم٤م ُمٝمٛمقم قمغم وضمٝمل

، ومرومٕم٧م رأد، وم٢مذا سمًح٤مسم٦م ىمد أفمٚمتٜمل، ومٜمٔمرت وم٢مذا ومٞمٝم٤م ()سم٘مرن اًمثٕم٤مًم٥م

إن اهلل ىمد ؾمٛمع ىمقل ىمقُمؽ ًمؽ، وُم٤م ردوا قمٚمٞمؽ، وىمد : ضمؼميؾ، ومٜم٤مداين وم٘م٤مل

ومٜم٤مداين ُمٚمؽ اجل٤ٌمل ومًّٚمؿ قمكم، . أرؾمؾ اهلل إًمٞمؽ ُمٚمؽ اجل٤ٌمل ًمت٠مُمره سمام ؿمئ٧م ومٞمٝمؿ

وم٘م٤مل . ()ذًمؽ ومٞمام ؿمئ٧م، إن ؿمئ٧م أـمٌؼ قمٚمٞمٝمؿ إظمِمٌلم: ي٤م حمٛمد، وم٘م٤مل: صمؿ ىم٤مل

سمؾ أرضمقا أن خيرج اهلل ُمـ أصالهبؿ ُمـ يٕمٌد اهلل وطمده ٓ ينمك سمف ): ^اًمٜمٌل 

. ()رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ. (ؿمٞمئ٤مً 

                                                 

 .أي اٟمٓمٚم٘م٧م إمم اجلٝم٦م اعم٘م٤مسمٚم٦م ًمقضمٝمل ()

اًم٘مرن اجلٌؾ اًمّمٖمػم اعمٜم٘مٓمع ُمـ ضمٌؾ يمٌػم، واعمراد ىمرن اعمٜم٤مزل اًمذي هق ُمٞم٘م٤مت أهؾ  ()

 .ٟمجد

ضمٌالن سمٛمٙم٦م، أطمدمه٤م أسمق ىمٌٞمس، وضمٌؾ آظمر ُم٘م٤مسمؾ ًمف، ويٜمٔمر ذم ذح : إظمِم٤ٌمن ()

، اعمرىم٤مة 6/315، اًمٗمتح 12/155ذح صحٞمح ُمًٚمؿ ًمٚمٜمقوي : قم٤ٌمرات هذا احلدي٨م

5/411. 

 (.1795)، وصحٞمح ُمًٚمؿ (3231)صحٞمح اًمٌخ٤مري  ()
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 إمم ُمٙم٦م ًمٕمنم ^ظمرج رؾمقل اهلل : قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام، ىم٤مل - 2

 ^أومٓمر، ومٜمزل  ()ُمْملم ُمـ رُمْم٤من، ومّم٤مم، وص٤مم اًمٜم٤مس، طمتك إذا يم٤من سم٤مًمٙمديد

، ذم قمنمة آٓف ُمـ اًمٜم٤مس، ومٞمٝمؿ أًمػ ُمـ ُمزيٜم٦م، وؾمٌٕمامئ٦م ُمـ سمٜمل ()ُمر اًمٔمٝمران

، وٓ يدرون ^ؾمٚمٞمؿ، وىمد قمٛمٞم٧م إظم٤ٌمر قمغم ىمريش، ومال ي٠مشمٞمٝمؿ ظمؼم قمـ اًمٜمٌل 

ُم٤م هق وم٤مقمٚمف، وىمد ظمرج شمٚمؽ اًمٚمٞمٚم٦م أسمق ؾمٗمٞم٤من سمـ طمرب، وطمٙمٞمؿ سمـ طمزام، 

ومٚمام ٟمزل رؾمقل اهلل : وسمديؾ سمـ ورىم٤مء اخلزاقمل، يتحًًقن إظم٤ٌمر، ىم٤مل اًمٕم٤ٌمس

، () ُمٙم٦م قمٜمقة^واص٤ٌمح ىمريش، واهلل ًمئـ دظمؾ رؾمقل اهلل :  طمٞم٨م ٟمزل، ىمٚم٧م^

 اًمٌٞمْم٤مء طمتك ضمئ٧م ^ًمٞمٙمقٟمـ هاليمٝمؿ إمم آظمر اًمدهر، ومريم٧ٌم سمٖمٚم٦م رؾمقل اهلل 

 أو ذا طم٤مضم٦م ي٠ميت ُمٙم٦م، ()إراك رضم٤مء أن أًمتٛمس سمٕمض احلٓم٤مسم٦م، أو ص٤مطم٥م ًمٌـ

 ومٞمخرضمقا إًمٞمف، ومقاهلل إين ٕؾمػم أًمتٛمس ُم٤م ضمئ٧م ًمف، ^ومٞمخؼمهؿ سم٠مُمر رؾمقل اهلل 

: ، وم٘م٤مل أسمق ؾمٗمٞم٤من()إذ ؾمٛمٕم٧م يمالم أيب ؾمٗمٞم٤من وسمديؾ سمـ ورىم٤مء، ومه٤م يؽماضمٕم٤من

هذه واهلل ظمزاقم٦م، ىمد مخِمتٝم٤م : واهلل ُم٤م رأي٧م يم٤مًمٚمٞمٚم٦م ٟمػماٟم٤ًم وٓ قمًٙمرًا، وم٘م٤مل سمديؾ

ظمزاقم٦م واهلل أىمؾ وأذل ُمـ أن شمٙمقن هذه ٟمػماهن٤م، : ، وم٘م٤مل أسمق ؾمٗمٞم٤من()احلرب

                                                 

، وُمٕمجؿ إُم٤ميمـ 4/442يٜمٔمر ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان .  يمٞمالً 92ُمقوع سمٞمٜمف وسملم ُمٙم٦م : اًمٙمديد ()

 .375، 374اًمقاردة ذم اًمٌخ٤مري ص

اؾمؿ ىمري٦م ىمري٦ٌم ُمٜمف، ويًٛمك هذا اًمقادي أن  (ُمر)اؾمؿ واد ىمرب ُمٙم٦م، و : اًمٔمٝمران ()

 .اٟمٔمر اعمرضمٕملم اًم٤ًمسم٘ملم.  يمٞمالً 24ويٌٕمد قمـ ُمٙم٦م  (وادي وم٤مـمٛم٦م)

 .أي سم٤مًم٘مقة، وًمٞمس قمـ ـمريؼ اًمّمٚمح أو إُم٤من ٕهٚمٝم٤م ()

 .أي راقمل همٜمؿ أو إسمؾ، وهل ذوات اًمٚمٌـ ()

 .أي يٙمٚمؿ أطمدمه٤م أظمر ()

 .أي أهمْمٌتٝمؿ وأوىمدهتؿ ()
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ُم٤م ًمؽ : ٟمٕمؿ، ىم٤مل: أسمق اًمٗمْمؾ؟ ىمٚم٧م: ومٕمرف صقيت، وم٘م٤مل! ()ي٤م أسم٤م طمٜمٔمٚم٦م: وم٘مٚم٧م

:  ذم اًمٜم٤مس، واص٤ٌمح ىمريش، ىم٤مل^هذا واهلل رؾمقل اهلل : ومداك أيب وأُمل، وم٘مٚم٧م

واهلل ًمئـ فمٗمر سمؽ ًمٞميسمـ قمٜم٘مؽ، وم٤مريم٥م : ىمٚم٧م: ومام احلٞمٚم٦م، ومداك أيب وأُمل؟ ىم٤مل

، ومريم٥م ورضمع ص٤مطم٤ٌمه، ومخرضم٧م سمف، ومٙمٚمام ُمررت سمٜم٤مر ُمـ ()قمجز هذه اًمٌٖمٚم٦م

هذه سمٖمٚم٦م : ، ىم٤مًمقا^ُم٤م هذا؟ وم٢مذا رأوا سمٖمٚم٦م رؾمقل اهلل : ٟمػمان اعمًٚمٛملم، ىم٤مًمقا

ُمـ هذا؟ :  قمٚمٞمٝم٤م قمٛمف، طمتك ُمررت سمٜم٤مر قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب، وم٘م٤مل^رؾمقل اهلل 

واهلل قمدو اهلل، احلٛمد هلل اًمذي : وىم٤مم إزَم، ومٚمام رآه قمغم قمجز اًمٌٖمٚم٦م قمرومف، وم٘م٤مل

، ودومٕم٧م اًمٌٖمٚم٦م ومًٌ٘متف سم٘مدر ُم٤م ^أُمٙمـ ُمٜمؽ، ومخرج يِمتد ٟمحق رؾمقل اهلل 

شمًٌؼ اًمداسم٦م اًمٌٓمٞمئ٦م اًمرضمؾ اًمٌٓملء، وم٤مىمتحٛم٧ُم قمـ اًمٌٖمٚم٦م، ومدظمٚم٧م قمغم رؾمقل اهلل 

هذا قمدو اهلل أسمق ؾمٗمٞم٤من ىمد أُمٙمـ اهلل ُمٜمف، ذم همػم قم٘مد وٓ :  ودظمؾ قمٛمر، وم٘م٤مل^

ىمد أضمرشمف ي٤م رؾمقل اهلل، صمؿ ضمٚم٧ًم إمم رؾمقل : قمٝمد، ومدقمٜمل أضب قمٜم٘مف، وم٘مٚم٧م

واهلل ٓ يٜم٤مضمٞمف اًمٚمٞمٚم٦م رضمؾ دوين، ومٚمام أيمثر قمٛمر، :  وم٠مظمذت سمرأؾمف، وم٘مٚم٧م^اهلل 

ُمٝماًل ي٤م قمٛمر، ومقاهلل ًمق يم٤من رضماًل ُمـ سمٜمل قمدي ُم٤م ىمٚم٧م هذا، وًمٙمٜمف ُمـ سمٜمل : ىمٚم٧م

ُمٝماًل ي٤م قم٤ٌمس، ٓ شم٘مؾ هذا، ومقاهلل إلؾمالُمؽ طملم أؾمٚمٛم٧م يم٤من : قمٌد ُمٜم٤مف، وم٘م٤مل

أطم٥م إزَم ُمـ إؾمالم أيب اخلٓم٤مب ًمق أؾمٚمؿ، وذًمؽ أين قمروم٧م أن إؾمالُمؽ أطم٥م إمم 

اذه٥م سمف إمم ! ي٤م قم٤ٌمس: ^ ُمـ إؾمالم اخلٓم٤مب، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ^رؾمقل اهلل 

رطمٚمؽ، وم٢مذا أصٌح٧م وم٠مشمٜم٤م سمف، ومذه٧ٌم سمف إمم اًمرطمؾ، ومٚمام أصٌح٧م همدوت سمف، 

                                                 

 .وهل يمٜمٞم٦م أيب ؾمٗمٞم٤من ()

 .أي ُم١مظمرهت٤م ()
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أمل ي٠من ًمؽ أن شمٕمٚمؿ أن ٓ إًمف إٓ اهلل؟ ! ي٤م أسم٤م ؾمٗمٞم٤من: ، ىم٤مل^ومٚمام رآه رؾمقل اهلل 

سم٠ميب وأُمل ُم٤م أطمٚمٛمؽ، وُم٤م أيمرُمؽ، وأوصٚمؽ وأقمٔمؿ قمٗمقك، ًم٘مد يم٤مد أن : وم٘م٤مل

وحيؽ ي٤م أسم٤م : ^، وم٘م٤مل ()ي٘مع ذم ٟمٗمز أن ًمق يم٤من إًمف همػمه ًم٘مد أهمٜمك ؿمٞمئ٤ًم سمٕمد

سم٠ميب وأُمل ُم٤م أطمٚمٛمؽ، : ؾمٗمٞم٤من، أمل ي٠من ًمؽ أن شمٕمٚمؿ أين رؾمقل اهلل؟ وم٘م٤مل

وأيمرُمؽ، وأوصٚمؽ، وأقمٔمؿ قمٗمقك، أُم٤م هذه وم٢من ذم اًمٜمٗمس ُمٜمٝم٤م طمتك أن رء، 

ويٚمؽ، أؾمٚمؿ، واؿمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل، وأن حمٛمدًا رؾمقل اهلل : وم٘مٚم٧م: ىم٤مل اًمٕم٤ٌمس

ىمٌؾ أن ييب قمٜم٘مؽ، ومِمٝمد أن ٓ إًمف إٓ اهلل، وأن حمٛمدًا رؾمقل اهلل، ىم٤مل 

إن أسم٤م ؾمٗمٞم٤من رضمؾ حي٥م اًمٗمخر، وم٤مضمٕمؾ ًمف ؿمٞمئ٤ًم، ! ي٤م رؾمقل اهلل: وم٘مٚم٧م: اًمٕم٤ٌمس

ومٚمام . ٟمٕمؿ، ُمـ دظمؾ دار أيب ؾمٗمٞم٤من ومٝمق آُمـ، وُمـ أهمٚمؼ سم٤مسمف ومٝمق آُمـ: ^وم٘م٤مل 

اطمًٌف سمٛمْمٞمؼ ُمـ اًمقادي قمٜمد : ^اٟمٍمف إمم ُمٙم٦م ًمٞمخؼمهؿ، ىم٤مل رؾمقل اهلل 

، ^، طمتك متر سمف ضمٜمقد اهلل، ومحًٌف اًمٕم٤ٌمس طمٞم٨م أُمره رؾمقل اهلل ()طمٓمؿ اخلٞمؾ

سمٜمل ؾمٚمٞمؿ، : ُمـ هذه؟ وم٠مىمقل: ومٛمرت اًم٘م٤ٌمئؾ قمغم راي٤مهت٤م، ومٙمٚمام ُمرت راي٦م، ىم٤مل

ُمزيٜم٦م، : ُمـ ه١مٓء؟ وم٠مىمقل: ُم٤م زم وًمٌٜمل ؾمٚمٞمؿ، صمؿ متر أظمرى، ومٞم٘مقل: ومٞم٘مقل

 ^ُم٤م زم وعمزيٜم٦م، ومٚمؿ يزل ي٘مقل ذًمؽ طمتك ُمرت يمتٞم٦ٌم رؾمقل اهلل : ومٞم٘مقل

ُمـ هذا؟ : ، ىم٤مل()اخلياء، ومٞمٝم٤م اعمٝم٤مضمرون وإٟمّم٤مر، ٓ يرى ُمٜمٝمؿ إٓ احلدق

ٌَؾ، :  ذم اعمٝم٤مضمريـ وإٟمّم٤مر، وم٘م٤مل^هذا رؾمقل اهلل : وم٘مٚم٧م ُم٤م ٕطمد هب١مٓء ىِم

                                                 

 .ًمق أن آهلتٜم٤م اًمتل ٟمٕمٌد آهل٦م طم٘م٤ًم ًمٜمٗمٕمتٜم٤م وٟمٍمشمٜم٤م:  ي٘مقل()

 . وهق ُمقوع شمتزاطمؿ ومٞمف اخلٞمؾ طمتك حيٓمؿ سمٕمْمٝم٤م سمٕمْم٤مً ()

ًمٙمثرة  (اخلياء)ؾمٛمٞم٧م هذه اًمٙمتٞم٦ٌم :  أي ٓ يرى ُمـ أطمدهؿ ؾمقى وؾمط قمٞمٜمف، وىمد ىمٞمؾ()

 .احلديد اًمذي ُمٕمٝمؿ واًمذي يٚمًٌقٟمف
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إهن٤م ! وحيؽ ي٤م أسم٤م ؾمٗمٞم٤من: واهلل ًم٘مد أصٌح ُمٚمؽ اسمـ أظمٞمؽ اًمٞمقم ًمٕمٔمٞمؿ، وم٘مٚم٧م

 إمم ىمقُمؽ، ومخرج طمتك أشم٤مهؿ سمٛمٙم٦م، ()اًمٜمج٤مء: ومٜمٕمؿ إذًا، وم٘مٚم٧م: اًمٜمٌقة، ىم٤مل

هذا حمٛمد، ىمد أشم٤ميمؿ سمام ٓ ىمٌؾ ًمٙمؿ ! ي٤م ُمٕمنم ىمريش: ومجٕمؾ يّمٞمح سم٠مقمغم صقشمف

اىمتٚمقا احلَِٛمٞم٧م اًمَدؾِمؿ : سمف، وم٘م٤مُم٧م اُمرأشمف هٜمد سمٜم٧م قمت٦ٌم، وم٠مظمذت سمِم٤مرسمف، وم٘م٤مًم٧م

رٌِّبح ُمـ ـمٚمٞمٕم٦م ىمقم()إمحس ، ()ٓ شمٖمرٟمٙمؿ هذه ُمـ أٟمٗمًٙمؿ: ، وم٘م٤مل أسمق ؾمٗمٞم٤من()، ىُم

: ، ىم٤مل()ىم٤مشمٚمؽ اهلل، وُم٤م يٖمٜمل قمٜم٤م دارك: ُمـ دظمؾ دار أيب ؾمٗمٞم٤من ومٝمق آُمـ، وم٘م٤مًمقا

. ()وُمـ أهمٚمؼ سم٤مسمف ومٝمق آُمـ

                                                 

 .اًمنقم٦م:  اًمٜمج٤مء()

: ، واًمدؾمؿ– وهق اًمققم٤مء اًمذي يقوع ومٞمف اًمًٛمـ وهق ُمـ اجلٚمد –زق اًمًٛمـ :  احلَِٛمٞم٧م()

وأرادت هبذا اًمتِمٌٞمف وهذا اًمقصػ أن . اًمذي ٓ ظمػم قمٜمده: يمثػم اًمقدك، وإمحس

 .4/158اًمروض إٟمػ : يٜمٔمر. شمّمٗمف سم٠مٟمف يمثػم اًمٚمحؿ واًمِمحؿ وٓ ظمػم ومٞمف

هق اًمذي يت٘مدم اًم٘مقم، ًمٞمٜمٔمر أُمر قمدوهؿ، صمؿ يرضمع إمم ىمقُمف ومٞمخؼمهؿ سمح٘مٞم٘م٦م :  اًمٓمٚمٞمٕم٦م()

 .إُمر، يم٤مجل٤مؾمقس

 . أي ٓ هتتٛمقا سمٙمالم هذه اعمرأة، ومٞمٛمٜمٕمٙمؿ ُمـ قمٛمؾ ُم٤م ومٞمف ُمّمٚمحتٙمؿ()

 . أي ٓ شمٙمٗمل مجٞمع أهؾ ُمٙم٦م()

، واًمٓمؼماين ذم (4301) رواه إؾمح٤مق سمـ راهقيف ذم ُمًٜمده يمام ذم اعمٓم٤مًم٥م اًمٕم٤مًمٞم٦م ()

سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ، وًمف ؿمقاهد وُمت٤مسمٕم٤مت يمثػمة، شمٜمٔمر ذم اًمدٓئؾ ًمٚمٌٞمٝم٘مل  (7264)اًمٙمٌػم

. 175 – 6/163، وجمٛمع اًمزوائد 544 – 6/533، واًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م 57 – 5/31

وىمد صححف اًمٌقصػمي، واحل٤مومظ اسمـ طمجر، واًمّم٤محلل يمام ذم اعمٓم٤مًم٥م وطم٤مؿمٞمتف، 

هذا وىمد ضم٤مء ذم طمدي٨م أن اًمٜمٌل . 2/311وصححف أيْم٤ًم إٟمّم٤مري ذم ذح اعمقاه٥م 

 طمدي٨م وٕمٞمػ، ويٖمٜمل قمٜمف ه، وًمٙمـشاذهٌقا وم٠مٟمتؿ اًمٓمٚم٘م٤مء»:  ىم٤مل ٕهؾ ُمٙم٦م عم٤م ومتحٝم٤م^

 .احلدي٨م اًم٤ًمسمؼ
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 قم٤مم اًمٗمتح طمتك ^ُم٣م رؾمقل اهلل :  ىم٤مل–ريض اهلل قمٜمٝمام–قمـ اسمـ قم٤ٌمس  - 3

ٌََٕم٧ْم ؾُمَٚمْٞمؿ، وَأًَمَٗم٧ْم ُُمَزْيٜم٦م ًَ  وذم ()َٟمَزَل ُمَر اًمٓمٝمران ذم قمنمة آٓف ُمـ اعمًٚمٛملم وَم

 اعمٝم٤مضمرون وإٟمّم٤مر ومٚمؿ ^يمؾ اًم٘م٤ٌمئؾ قمدد وإؾمالم، وأوقم٥م رؾمقل اهلل 

يتخٚمػ ُمٜمٝمؿ أطمد، وىمد قمٛمٞم٧م إظم٤ٌمر قمغم ىمريش، ومال ي٠مشمٞمٝمؿ ظمؼم قمـ رؾمقل 

. ، وٓ يدرون ُم٤م هق ص٤مٟمع^اهلل 

ويم٤من أسمق ؾُمٗمٞم٤من سمـ احل٤مرث، وقمٌداهلل سمـ أيب أُمٞم٦م سمـ اعمٖمػمة ىمد ًم٘مٞم٤م رؾمقل 

، ومٞمام سملم ُمٙم٦م واعمديٜم٦م، وم٤مًمتٛم٤ًم اًمدظمقل قمٚمٞمف، ومٙمٚمٛمتف أم () سمثٜمٞم٦م اًمٕم٘م٤مب^اهلل 

ٓ ): ، وم٘م٤مل()ي٤م رؾمقل اهلل اسمـ قمٛمؽ، واسمـ قمٛمتؽ وصٝمرك: ؾمٚمٛم٦م ومٞمٝمام، وم٘م٤مًم٧م

أُم٤م اسمـ قمٛمل ومٝمتؽ قمريض، وأُم٤م اسمـ قمٛمتل وصٝمري ومٝمق اًمذي ىم٤مل : طم٤مضم٦م زم هبام

، ومٚمام ظمرج اخلؼم إًمٞمٝمام سمذًمؽ وُمع أيب ؾمٗمٞم٤من سمـ احل٤مرث اسمـ ًمف، ()زم سمٛمٙم٦م ُم٤م ىم٤مل

 أو ٔظمذن سمٞمد اسمٜمل هذا صمؿ ًمٜمذهٌـ ذم إرض ^واهلل ًمٞم٠مذٟمـ زم رؾمقل اهلل : وم٘م٤مل

 رّق هلام، ومدظمال قمٚمٞمف، ^طمتك ٟمٛمقت قمٓمِم٤ًم أو ضمققم٤ًم، ومٚمام سمٚمغ ذًمؽ رؾمقل اهلل 

:  وم٠مٟمِمده أسمق ؾمٗمٞم٤من ىمقًمف ذم إؾمالُمف واقمتذاره مم٤م يم٤من ُم٣م ُمٜمف، وم٘م٤مل

                                                 

 . أي يم٤من رضم٤مل ؾمٚمٞمؿ ذم هذه اًمٖمزوة ؾمٌٕمامئ٦م رضمؾ، ورضم٤مل ُمزيٜم٦م أًمػ رضمؾ()

 .وهل ُمقوع ىمرب اجلحٗم٦م (ٟمٌؼ اًمٕم٘م٤مب) وذم رواي٦م ()

 . ٕسمٞمٝم٤م^، وهق أظمق أم ؾمٚمٛم٦م زوج اًمٜمٌل ^ ومٕمٌد اهلل أُُمف قم٤مشمٙم٦م قمٛم٦م اًمٜمٌل ()

واهلل ٓ آُمٜم٧م سمؽ طمتك : يٕمٜمل طملم ىم٤مل ًمف): 4/153 ىم٤مل اًمًٝمٞمكم ذم اًمروض إٟمػ ()

شمتخذ ؾمٚمام إمم اًمًامء ومتٕمرج ومٞمف وأٟم٤م أٟمٔمر، صمؿ شم٠ميت سمّمؽ وأرسمٕم٦م ُمـ اعمالئٙم٦م يِمٝمدون ًمؽ 

 .(أن اهلل ىمد أرؾَمٚمؽ
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ًمٕمٛمرك أين يقم أمحؾ راي٦م 

 

  ()ًمتٖمٚم٥م ظمٞمؾ اًمالت ظمٞمؾ حمٛمد 

ًمٙم٤معمدًم٩م احلػمان أفمٚمؿ ًمٞمٚمف  

 

  ()ومٝمذا أَواين طملم ُأهَدى وأْهَتدي 

هداين ه٤مد همػم ٟمٗمز ودًمٜمل  

 

  ()إمم اهلل ُمـ ـمردت يمؾ ُمٓمرد 

أصد وأٟم٠مى ضم٤مهدا قمـ حمٛمد  

 

  ()وأدقمك وإن مل أٟمت٥ًم ُمـ حمٛمد 

هؿ ُم٤م هؿ ُمـ مل ي٘مؾ هبقاهؿ  

 

  ()وإن يم٤من ذا رأي يٚمؿ ويٗمٜمد 

أريد ٕروٞمٝمؿ وًم٧ًم سمالئط  

 

  ()ُمع اًم٘مقم ُم٤م مل أهد ذم يمؾ ُم٘مٕمد 

وم٘مؾ ًمث٘مٞمػ ٓ أريد ىمت٤مًمٙمؿ  

 

همػمي : وىمؾ ًمث٘مٞمػ شمٚمؽ 

  ()وأوقمدي

 

ومام يمٜم٧م ذم اجلٞمش اًمذي ٟم٤مل قم٤مُمرًا 

 

وٓ يم٤من قمـ ضمري ًم٤ًمين وٓ  

 ()يدي

  

 

ىم٤ٌمئؾ ضم٤مءت ُمـ سمالد سمٕمٞمدة 

 

  ()ٟمزائع ضم٤مءت ُمـ ؾمٝم٤مم وهدد 

 
 

                                                 

ضمٞمش : يمٜمل سمذًمؽ قمـ ؿمٝمقده احلرب ودقمقشمف إًمٞمٝم٤م، وأراد سمخٞمؾ اًمالت: محؾ راي٦مأ ()

 .اراد هب٤م ضمٞمش اعمًٚمٛملم: اًمٙمٗمر واًمنمك، وظمٞمؾ حمٛمد

 .اًمذي يًػم ًمٞمال:  اعمدًم٩م()

 .ُمّمدر سمٛمٕمٜمك اًمٓمرد:  ُمٓمرد()

.جمتٝمدا: أسمٕمد سمٜمٗمز قمٜمف، وضم٤مهدا: أُمٜمع اًمٜم٤مس قمـ اًمدظمقل ذم اإليامن، وأٟم٠مى: أصد ()  

 .يٜم٥ًم إمم اًمٗمٜمد، وهق اًمٙمذب، أو يالم:  يٗمٜمد()

 .ُمٚمّمؼ:  ٓئط()

 .هددي:  أوقمدي()

 . أي ضمراء ًم٤ًمين ويدي، وومٕمٚمٝمام()

 .ُمقوٕم٤من أو وادي٤من ذم اًمٞمٛمـ:  ؾمٝم٤مم وهدد()
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 ذم ^ضب رؾمقل اهلل  (ُمـ ـمردت يمؾ ُمٓمرد): ^ومٚمام أٟمِمد رؾمقل اهلل : ىم٤مل

. ()(أٟم٧م ـمردشمٜمل يمؾ ُمٓمرد): صدره، وىم٤مل

 سمِم٤مة ^أن اُمرأة هيقدي٦م أشم٧م رؾمقل اهلل - ريض اهلل قمٜمف –قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ  - 4

: ، وم٠ًمهل٤م قمـ ذًمؽ؟ وم٘م٤مًم٧م^ُمًٛمقُم٦م، وم٠ميمؾ ُمٜمٝم٤م، ومجلء هب٤م إمم رؾمقل اهلل 

: ، ىم٤ملشقمكمَ »: أو ىم٤مل: ، ىم٤ملشُم٤م يم٤من اهلل ًمٞمًٚمٓمؽ قمغم ذًمؽ»: ىم٤مل. أردت ٕىمتٚمؽ

. ()^ومام زًم٧م أقمرومٝم٤م ذم هلقات رؾمقل اهلل : ، ىم٤ملشٓ»: أٓ ٟم٘متٚمٝم٤م؟ ىم٤مل: ىم٤مًمقا

 ( ).رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ

ىمدُمٜم٤م احلديٌٞم٦م ُمع رؾمقل اهلل ):  ىم٤مل–ريض اهلل قمٜمف–قمـ ؾمٚمٛم٦م سمـ إيمقع  - 5

وم٘مٕمد رؾمقل : ، ىم٤مل()وٟمحـ أرسمع قمنمة ُم٤مئ٦م، وقمٚمٞمٝم٤م مخًقن ؿم٤مة ٓ شمروهي٤م^ 

 ومً٘مٞمٜم٤م ()ومج٤مؿم٧م:  وم٢مُم٤م دقم٤م وإُم٤م سمّمؼ ومٞمٝم٤م، ىم٤مل()قمغم ضم٤ٌم اًمريمٞم٦م^ اهلل 

                                                 

 وؾمٜمده 28، 5/27، واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمدٓئؾ 44، 3/43، واحل٤ميمؿ (7264) رواه اًمٓمؼماين ()

ويٜمٔمر ذم ذح أًمٗم٤مظ هذا احلدي٨م وشمّمحٞمح . وصححف احل٤ميمؿ، وواوم٘مف اًمذهٌل. طمًـ

، ذح اعمقاه٥م 4/155، اًمروض إٟمػ 368ذح اًمًػمة ٕيب ذر ص: سمٕمض أًمٗم٤مفمف

 (.536اعمٖم٤مزي ص)، شم٤مريخ اإلؾمالم 302، 2/301

ومٙم٠مٟمف سم٘مل ًمٚمًؿ قمالُم٦م وأصمر ُمـ ؾمقاد أو همػمه ذم هلقات . أقمغم أىمَم اًمٗمؿ:  اًمٚمٝمقات()

 .^اًمٜمٌل 

: ، وصحٞمح ُمًٚمؿ(2617)اهل٦ٌم سم٤مب ىمٌقل اهلدي٦م ُمـ اعمنميملم :  صحٞمح اًمٌخ٤مري()

 (.2190)اًمًالم سم٤مب اًمًؿ 

 أي أن ُم٤مء هذه اًمٌئر ىمٚمٞمؾ ٓ يٙمٗمل خلٛمًلم ؿم٤مة، ومٙمٞمػ يٙمٗمل ًٕمػ وأرسمٕمامئ٦م رضمؾ؟ ()

. اًمؽماب اًمذي ُأظمرج ُمٜمٝم٤م وضُمٕمؾ طمقهل٤م: اًمٌئر، وضم٤ٌمه٤م:  اًمريمٞم٦م()

.  أي ارشمٗمٕم٧م ووم٤مو٧م()
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وم٤ٌميٕمتف : ، ىم٤مل()دقم٤مٟم٤م ًمٚمٌٞمٕم٦م ذم أصؾ اًمِمجرة^ صمؿ إن رؾمقل اهلل : واؾمت٘مٞمٜم٤م، ىم٤مل

سم٤ميع ي٤م ؾمٚمٛم٦م، : أول اًمٜم٤مس صمؿ سم٤ميع وسم٤ميع، طمتك إذا يم٤من ذم وؾمط ُمـ اًمٜم٤مس، ىم٤مل

ورآين رؾمقل : وأيًْم٤م، ىم٤مل: ىمد سم٤ميٕمتؽ ي٤م رؾمقل اهلل ذم أول اًمٜم٤مس ىم٤مل: ىمٚم٧م: ىم٤مل

أو –طمجٗم٦م ^  وم٠مقمٓم٤مين رؾمقل اهلل –يٕمٜمل ًمٞمس ُمٕمف ؾمالح–قمزًٓ ^ اهلل 

: أٓ شم٤ٌميٕمٜمل ي٤م ؾمٚمٛم٦م؟ ىم٤مل:  صمؿ سم٤ميع، طمتك إذا يم٤من ذم آظمر اًمٜم٤مس ىم٤مل–()درىم٦م

وأيًْم٤م، : ىمد سم٤ميٕمتؽ ي٤م رؾمقل اهلل ذم أول اًمٜم٤مس، وذم أوؾمط اًمٜم٤مس، ىم٤مل: ىمٚم٧م

 اًمتل –أو َدرىَمتؽ –ي٤م ؾمٚمٛم٦م، أيـ طَمجَٗمُتؽ: وم٤ٌميٕمتف اًمث٤مًمث٦م، صمؿ ىم٤مل زم: ىم٤مل

 ومْمحؽ :ي٤م رؾمقل اهلل، ًم٘مٞمٜمل قمٛمل قم٤مُمر قمزًٓ وم٠مقمٓمٞمتف إي٤مه٤م، ىم٤مل: أقمٓمٞمتؽ؟ ىم٤مل

٤ًٌم هق أطم٥م إزَم ()اًمٚمٝمؿ أسمٖمٜمل: إٟمؽ يم٤مًمذي ىم٤مل إول: وىم٤مل^ رؾمقل اهلل   طمٌٞم

صمؿ إن اعمنميملم راؾمٚمقٟم٤م اًمّمٚمح طمتك ُمِمك سمٕمْمٜم٤م ذم سمٕمض . ُمـ ٟمٗمز

. ()واصٓمٚمحٜم٤م

 وأظمدُمف، () أؾم٘مل ومرؾمف وأطمًف()ويمٜم٧م شمٌٞمًٕم٤م ًمٓمٚمح٦م سمـ قمٌٞمداهلل: ىم٤مل

، ومٚمام ^وآيمؾ ُمـ ـمٕم٤مُمف، وشمريم٧م أهكم وُم٤مزم ُمٝم٤مضمًرا إمم اهلل وإمم رؾمقًمف 

اصٓمٚمحٜم٤م ٟمحـ وأهؾ ُمٙم٦م واظمتٚمط سمٕمْمٜم٤م سمٌٕمض، أشمٞم٧م ؿمجرة ومٙمًح٧م 

                                                 

 أي ـمٚم٥م ُمٜمٝمؿ أن ي٤ٌميٕمقه قمغم ىمت٤مل ىمريش، وأن ٓ يٗمروا، ويم٤من ي٤ٌميٕمٝمؿ حت٧م ؿمجرة ()

. سم٤محلديٌٞم٦م

.  احلجٗم٦م واًمدرىم٦م ؿمٌٞمٝمت٤من سم٤مًمؽمس اًمذي يتقىمك سمف اعمح٤مرب ُمـ اًمًالح()

.  أي أوضمدين وأقمٓمٜمل()

.  أي أن اعمنميملم اشمٗم٘مقا ُمع اعمًٚمٛملم وص٤محلقهؿ()

. أي ظم٤مدًُم٤م ًمف أشمٌٕمف:  شمٌٞمًٕم٤م()

.  أي أطمؽ فمٝمر اًمٗمرس سم٤معمح٦ًم إلزاًم٦م اًمٖم٤ٌمر()
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 وم٤موٓمجٕم٧م ذم أصٚمٝم٤م، وم٠مشم٤مين أرسمٕم٦م ُمـ اعمنميملم ُمـ أهؾ ُمٙم٦م ومجٕمٚمقا ()ؿمقيمٝم٤م

 وم٠مسمٖمْمتٝمؿ، ومتحقًم٧م إمم ؿمجرة أظمرى وقمٚم٘مقا ()^ي٘مٕمقن ذم رؾمقل اهلل 

ي٤م : ؾمالطمٝمؿ واوٓمجٕمقا، ومٌٞمٜمام هؿ يمذًمؽ إذ ٟم٤مدى ُمٜم٤مد ُمـ أؾمٗمؾ اًمقادي

وم٤مظمؽمـم٧م ؾمٞمٗمل، صمؿ ؿمددت قمغم أوًمئؽ : ، ىم٤مل()ضمريـ، ىُمتؾ اسمـ ُزَٟمٞمؿه٤مًمٚمؿ

: صمؿ ىمٚم٧م: ، ىم٤مل()إرسمٕم٦م وهؿ ُرىمقد، وم٠مظمذت ؾمالطمٝمؿ ومجٕمٚمتف وٖمًث٤م ذم يدي

، ()ٓ يرومع أطمد ُمٜمٙمؿ رأؾمف إٓ ضسم٧م اًمذي ومٞمف قمٞمٜم٤مه^ واًمذي يمَرم وضمف حمٛمد 

وضم٤مء قمٛمل قم٤مُمر سمرضمؾ ُمـ : ، ىم٤مل^صمؿ ضمئ٧م هبؿ أؾمقىمٝمؿ إمم رؾمقل اهلل : ىم٤مل

ٌَالت ي٘م٤مل ًمف ُِمْٙمِرز، ي٘مقده إمم رؾمقل اهلل  قمغم ومرس جمٗمػ ذم ؾمٌٕملم ُمـ ^ اًمَٕم

، ()دقمقهؿ يٙمـ هلؿ سمدء اًمٗمجقر وصمٜم٤مه: وم٘م٤مل^ ، ومٜمٔمر إًمٞمٝمؿ رؾمقل اهلل ()اعمنميملم

 : وأٟمزل اهلل قمز وضمؾ^ ، ومٕمٗم٤م قمٜمٝمؿ رؾمقل اهلل ()وصمٜم٤مه         

                                                 

.  أي أزًم٧م ُم٤م حتتٝم٤م ُمـ اًمِمقك()

. ^ أي يًٌقن اًمٜمٌل ()

رضمؾ ُمـ اعمًٚمٛملم ىمتٚمف أطمد اعمنميملم ومّم٤مح سمٕمض اعمًٚمٛملم اًمذيـ طمقًمف :  اسمـ زٟمٞمؿ()

. سم٤معمًٚمٛملم

.  أي ضمٕمٚمتف طمزُم٦م ذم يدي()

.  يٕمٜمل رأؾمف()

 اًمٕمٌالت سمٓمـ ُمـ ىمريش، واًمٗمرس اعمجٗمػ هق اًمذي قمٚمٞمف دمٗم٤مف، وهق صمقب ُيٚمًٌف ()

اًمٗمرس ًمٞم٘مٞمف ُمـ اًمًالح، واعمٕمٜمك أن قم٤مُمر سمـ إيمقع ضم٤مء سمٛمٙمرز وؾمٌٕملم ُمـ اعمنميملم 

. ُمٕمف ي٘مقدهؿ

 وًمٞمٙمقٟمقا أيًْم٤م هؿ –وهق اًمٖمدر– أي اشمريمقا اعمنميملم ًمٞمٙمقٟمقا هؿ أول ُمـ ىم٤مم سم٤مًمٗمجقر ()

. اًمذيـ يٖمدرون ُمرة صم٤مٟمٞم٦م، ومٞمٙمقن هلؿ أول اًمٖمدر وآظمره
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         [24 :اًمٗمتح] .ومذيمر احلدي٨م سمٓمقًمف رواه ُمًٚمؿ() .

.  ٟمجد() همزوة ىمٌؾ^همزوٟم٤م ُمع رؾمقل اهلل : ىم٤مل. قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل - 6

.  حت٧م ؿمجرة^ومٜمزل رؾمقل اهلل . () ذم واد يمثػم اًمٕمْم٤مه^وم٠مدريمٜم٤م رؾمقل اهلل 

. وشمٗمرق اًمٜم٤مس ذم اًمقادي يًتٔمٚمقن سم٤مًمِمجر: ىم٤مل. ومٕمٚمؼ ؾمٞمٗمف سمٖمّمـ ُمـ أهمّم٤مهن٤م

وم٠مظمذ اًمًٞمػ وم٤مؾمتٞم٘مٔم٧م وهق . إن رضماًل أشم٤مين وأٟم٤م ٟم٤مئؿ »^وم٘م٤مل رؾمقل اهلل : ىم٤مل

ُمـ يٛمٜمٕمؽ ُمٜمل؟ : وم٘م٤مل زم.  ذم يده()ىم٤مئؿ قمغم رأد ومٚمؿ أؿمٕمر إٓ واًمًٞمػ صٚمًت٤م

ومِم٤مم : ىم٤مل. اهلل: ىمٚم٧م: ُمـ يٛمٜمٕمؽ ُمٜمل؟ ىم٤مل: صمؿ ىم٤مل ذم اًمث٤مٟمٞم٦م. اهلل:  ىمٚم٧م:ىم٤مل

. ()ُمتٗمؼ قمٚمٞمف. ^صمؿ مل يٕمرض ًمف رؾمقل اهلل . ش، ومٝم٤م هق ذا ضم٤مًمس()اًمًٞمػ

ىمدم يمٕم٥م سمـ زهػم ُمتٜمٙمرًا طملم سمٚمٖمف قمـ اًمٜمٌل : قمـ ؾمٕمٞمد سمـ اعمًٞم٥م، ىم٤مل - 7

ي٤م :  وم٠مشمك أسم٤م سمٙمر ومٚمام صغم اًمّمٌح أشمك سمف وهق ُمتٚمثؿ سمٕمامُمتف، وم٘م٤مل() ُم٤م سمٚمٖمف^

سم٠ميب : رؾمقل اهلل رضمؾ ي٤ٌميٕمؽ قمغم اإلؾمالم، وسمًط يده، وطمن قمـ وضمٝمف، وىم٤مل

                                                 

(. 1806) صحٞمح ُمًٚمؿ ()

.  أي ٟم٤مطمٞم٦م ٟمجد، ذم همزوشمف إمم همٓمٗم٤من()

. يمؾ ؿمجرة ذات ؿمقك: (اًمٕمْم٤مه) ()

ًٓ :  سمٗمتح اًمّم٤مد ووٛمٝم٤م() . أي ُمًٚمق

.  أي أهمٛمده، وذًمؽ سمرده ًمٚمًٞمػ ذم همٛمده()

اًمٗمْم٤مئؾ : ، وصحٞمح ُمًٚمؿ(4135)اعمٖم٤مزي سم٤مب همزوة ذات اًمرىم٤مع :  صحٞمح اًمٌخ٤مري()

ًٓ  (14335)، ورواه أمحد (843).سم٤مب شمقيمٚمف قمغم اهلل شمٕم٤ممم . وهمػمه ُمٓمق

 وم٠مهدر اًمٜمٌل ^ وذًمؽ أن يمٕم٤ًٌم عم٤م أؾمٚمؿ أظمقه سمجػم ىمٌٚمف ىم٤مل ىمّمٞمدة يٕمرض ومٞمٝم٤م سم٤مًمٜمٌل ()

 . دُمف^
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أٟم٧م وأُمل ي٤م رؾمقل اهلل ُمٙم٤من اًمٕم٤مئذ سمؽ، أٟم٤م يمٕم٥م سمـ زهػم، ومتجٝمٛمتف إٟمّم٤مر 

، وٟٓم٧م ًمف ىمريش وأطمٌقا إؾمالُمف ()^وهمٚمٔم٧م قمٚمٞمف عم٤م ذيمر سمف رؾمقل اهلل 

:  وم٠مٟمِمد ُمدطمتف اًمتل ي٘مقل ومٞمٝم٤م،^وإيامٟمف، وم٠مَُمٜمف رؾمقل اهلل 

سم٤مٟم٧م ؾمٕم٤مد وم٘مٚمٌل اًمٞمقم ُمتٌقل 

 

 ()ُمتٞمؿ إصمره٤م مل يٗمد ُمٙمٌقل 

: طمتك اٟمتٝمك إمم ىمقًمف 

وىم٤مل يمؾ ظمٚمٞمؾ يمٜم٧م آُمٚمف 

 

 ()ٓ أًمٗمٞمٜمؽ إين قمٜمؽ ُمِمٖمقل 

 
 

وم٘مٚم٧م ظمٚمقا ؾمٌٞمكم ٓ أسم٤م ًمٙمؿ 

 

ومٙمؾ ُم٤م ىمَدر اًمرمحـ ُمٗمٕمقل  

يمؾ اسمـ أٟمثك وإن ـم٤مًم٧م ؾمالُمتف  

 

يقُم٤ًم قمغم آًم٦ٍم طمدسم٤مء حمٛمقل  

ٟمٌئ٧م أن رؾمقل اهلل أوقمدين  

 

واًمٕمٗمق قمٜمد رؾمقل اهلل ُم٠مُمقل  

إن اًمرؾمقل ًمٜمقر يًتْم٤مء سمف  

 

وص٤مرم ُمـ ؾمٞمقف اهلل ُمًٚمقل  

ذم ومتٞم٦م ُمـ ىمريش ىم٤مل ىم٤مئٚمٝمؿ  

 

 ()سمٌٓمـ ُمٙم٦م عم٤م أؾمٚمٛمقا زوًمقا 

زاًمقا ومام زال أٟمٙم٤مس وٓ يمِمػ  

 

 ()يقم اًمٚم٘م٤مء وٓ ُمٞمؾ ُمٕم٤مزيؾ 

 
                                                 

 ضم٤مء ذم سمٕمض رواي٤مت هذا احلدي٨م أٟمف عم٤م ضم٤مء يمٕم٥م ًمٞمًٚمؿ وصم٥م رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر، ()

 .(...دقمٜمل وقمدو اهلل أضب قمٜم٘مف: وم٘م٤مل

أصٞم٥م سمتٌؾ، وهق : وُمتٌقل. اؾمؿ ُٓمرأة ٓ طم٘مٞم٘م٦م هل٤م: وؾمٕم٤مد. وم٤مرىم٧م وسمٕمدت:  سم٤مٟم٧م()

 .درضم٦م ُمـ درضم٤مت اعمح٦ٌم ًمٚمٌمء

ٓ أٟمٗمٕمؽ :  يٕمٜمل أٟمف اؾمتج٤مر سمجامقم٦م ُمـ أصدىم٤مئف، ومٚمؿ جيػموه، سمؾ ىم٤مل ًمف يمؾ واطمد ُمٜمٝمؿ()

 .سمٌمء، وم٠مٟم٤م ُمِمٖمقل قمٜمؽ

 .أي حتقًمقا ُمـ ُمٙم٦م إمم اعمديٜم٦م، واعمراد أُمرهؿ سم٤مهلجرة:  زوًمقا()

مجع أيمِمػ، وهق اعم٘م٤مشمؾ : واًمٙمِمػ. مجع ٟمٙمِس، وهق اًمرضمؾ اًمْمٕمٞمػ اعمٝملم:  أٟمٙم٤مس()

مجع ُم٤مئؾ، وهق اًمذي ٓ حيًـ : اًمذي ًمٞمس ُمٕمف شمرس يت٘مل سمف اًمًٞمقف واًمًٝم٤مم، واعمٞمؾ

أن : وُمٕمٜمك اًمٌٞم٧م. مجع أقمزل، وهق اًمذي ٓ ؾمالح ُمٕمف: اًمريمقب قمغم اًمٗمرس، واعمٕم٤مزيؾ
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ٓ ي٘مع اًمٓمٕمـ إٓ ذم ٟمحقرهؿ 

 

 ()وُم٤م هبؿ قمـ طمٞم٤مض اعمقت هتٚمٞمؾ 

: ، وم٘م٤مل يمٕم٥م(أي اؾمٛمٕمقا):  إمم ُمـ قمٜمده ُمـ ىمريش وم٘م٤مل^ومٜمٔمر اًمٜمٌل  

ؿمؿ اًمٕمراٟملم أسمٓم٤مل ًمٌقؾمٝمٛمقا 

 

 ()ُمـ ٟم٩ًم داود ذم اهلٞمج٤م هاسمٞمؾ 

ٓ يٗمرطمقن إذا زاًم٧م رُم٤مطمٝمٛمقا  

 

 ()ىمقُم٤ًم وًمٞمًقا جم٤مزيٕم٤ًم إذا ٟمٞمٚمقا 

يٛمِمقن ُمٌم اجلامل اًمزهر يٕمّمٛمٝمؿ   

يٕمّمٛمٝمؿ يٕمّمٛمٝمؿ 

 

 ()ضب إذا قمرد اًمًقد اًمتٜم٤مسمٞمؾ 

يٕمرض سم٤مٕٟمّم٤مر ًمٖمٚمٔمتٝمؿ قمٚمٞمف، أٟمٙمرت ىمريش ُم٤م  (قمرد اًمًقد اًمتٜم٤مسمٞمؾ): ومٚمام ىم٤مل 

: ىم٤مل، وىم٤مًمقا مل متدطمٜم٤م إذ هجقهتؿ، ومل ي٘مٌٚمقا ذًمؽ طمتك ىم٤مل سمٕمدُم٤م أؾمٚمؿ

ُمـ هه يمرم احلٞم٤مة ومال يزل 

 

 

 ()ذم ُم٘مٜم٥م ُمـ ص٤مًمح إٟمّم٤مر 

 
                                                                                                                            

ف وٓ يه٤مضمروا اسمتٖم٤مء وضمف اهلل، وًمٞمس ومٞمٝمؿ وع (ه٤مضمروا)اًمّمح٤مسم٦م ذم ُمٙم٦م عم٤م ىمٞمؾ هلؿ 

 .أقمزل، وإٟمام يمٚمٝمؿ أىمقي٤مء ؿمجٕم٤من

 . أي ٓ يٜمٙمّمقن قمـ اًم٘مت٤مل ضمٌٜم٤مً ()

ُم٤م يٚمًٌقٟمف، : وًمٌقؾمٝمٛمقا. إٟمقف: واًمٕمراٟملم. مجع أؿمؿ، وهق اًمذي ذم أٟمٗمف قمٚمق:  ؿُمؿ()

. أن ًم٤ٌمؾمٝمؿ ذم احلرب اًمدروع اًمتل اظمؽمقمٝم٤م ٟمٌل اهلل داود قمٚمٞمف اًمًالم: واعمراد

 .اًم٘مٛمص: واًمناسمٞمؾ

 ٕن اًمٜمٍم قم٤مدهتؿ، ويمذًمؽ قمٜمد اهلزيٛم٦م ٓ جيزقمقن ، أي ٓ يٙمؽمصمقن يمثػمًا إذا اٟمتٍموا()

 .وٓ خي٤مومقن

اًم٘مّم٤مر، ومٝمق يّمػ : مجع أؾمقد، واًمتٜم٤مسمٞمؾ: يٛمٜمٕمٝمؿ، واًمًقد: اًمٌٞمض، ويٕمّمٛمٝمؿ:  اًمزهر()

ومَر : وُمٕمٜمك قمرد. اعمٝم٤مضمريـ سم٤مُمتداد اًم٘م٤مُم٦م واًمٌٞم٤مض واًمرومؼ ذم اعمٌم، وهق دًمٞمؾ اًمقىم٤مر

ض سم٤مٕٟمّم٤مر يمام ذم هذه اًمرواي٦م: وىمٞمؾ. وأقمرض  .إٟمف هبذا يٕمررِّب

 .اجلامقم٦م ُمـ اخلٞمؾ، يريد سمف اًم٘مقم قمغم فمٝمقر ظمٞمقهلؿ:  اعم٘مٜم٥م()

ذطمٝم٤م ًمٚمخٓمٞم٥م اًمتؼميزي، وذطمٝم٤م ٓسمـ طمج٦م : ويٜمٔمر ذم ذح أسمٞم٤مت هذه اًم٘مّمٞمدة

، واًم٘مقل اعمًتج٤مد وطم٤مؿمٞمتف، وشمقصمٞمؼ ىمّمٞمدة 289 – 4/280احلٛمقي، واًمروض إٟمػ 

 .سم٤مٟم٧م ؾمٕم٤مد ًمٚمديمتقر ؾمٕمقد اًمٗمٜمٞم٤ًمن
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اًم٤ٌمذًملم ٟمٗمقؾمٝمؿ ًمٜمٌٞمٝمؿ 

 

يقم اهلٞم٤مج وؾمٓمقة اجل٤ٌمر  

يتٓمٝمرون يم٠مٟمف ٟمًؽ هلؿ  

 

سمدُم٤مء ُمـ قمٚم٘مقا ُمـ اًمٙمٗم٤مر  

صدُمقا قمٚمٞم٤ًم يقم سمدر صدُم٦م  

 

ذًم٧م ًمقىمٕمتٝم٤م مجٞمع ٟمزار  

 سمردة اؿمؽماه٤م ُمٕم٤موي٦م ُمـ ^يٕمٜمل اسمـ قمكم سمـ ؾمقد وهؿ سمٜمق يمٜم٤مٟم٦م، ومٙم٤ًمه اًمٜمٌل  

ل  ومٝمل اًمؼمدة اًمتل شمٚمًٌٝم٤م اخلٚمٗم٤مء ذم ،آل يمٕم٥م سمـ زهػم سمامل يمثػم ىمد ؾُمٛمرِّب

. ()اًمٕمٞمديـ

                                                 

أظمؼمين حمٛمد سمـ :  ىم٤مل47، 46 رواه حمٛمد سمـ ؾمالم اجلٛمحل ذم ـمٌ٘م٤مت اًمِمٕمراء ص()

وحمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن يم٠من إىمرب أٟمف حمٛمد سمـ . ؾمٚمٞمامن، قمـ حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد إٟمّم٤مري

ؾمٚمٞمامن سمـ إصٌٝم٤مين اًمٙمقذم، وقمٚمٞمف ومٝمذا ُمرؾمؾ طمًـ، وىمد شمقسمع حمٛمد سمـ ؾمٚمٞمامن هذا 

وم٘مد رواه ُمـ ـمريؼ اًمزسمػم سمـ سمٙم٤مر، قمـ سمٕمض أهؾ اعمديٜم٦م، قمـ  (1657)قمٜمد اسمـ ىم٤مٟمع 

وًمف ؿم٤مهد . وُمراؾمٞمؾ ؾمٕمٞمد ىمقيف، صححٝم٤م همػم واطمد ُمـ أهؾ اًمٕمٚمؿ. حيٞمك سمـ ؾمٕمٞمد سمف

 وصححف، وذم ؾمٜمده 582 – 3/579، واحل٤ميمؿ (15)ُمتّمؾ رواه اسمـ ديزل ذم ضمزئف 

وًمف ؿم٤مهد آظمر ُمـ ُمرؾمؾ قم٤مصؿ سمـ قمٛمر، رواه اسمـ إؾمح٤مق . رضمالن مل أىمػ قمغم شمرمجتٝمام

، واحل٤ميمؿ 179 – 19/176، واًمٓمؼماين 515 – 4/501يمام ذم اًمًػمة ٓسمـ هِم٤مم 

وًمف ؿم٤مهد صم٤مًم٨م ُمـ ُمرؾمؾ ُمقؾمك سمـ قم٘م٦ٌم رواه اسمـ .  وؾمٜمده طمًـ585 – 3/583

وًمف ؿم٤مهد راسمع ُمـ .  وصححف، وهق يمام ىم٤مل583، 3/582، واحل٤ميمؿ (17)ديزل 

.  وؾمٜمده وٕمٞمػ3/582، واحل٤ميمؿ (16)ُمرؾمؾ اسمـ ضمدقم٤من رواه اسمـ ديزل 

اًم٘مقل اعمًتج٤مد ذم سمٞم٤من صح٦م )ويٜمٔمر . وسم٤مجلٛمٚم٦م وم٤محلدي٨م طمًـ سمٛمجٛمقع هذه إؾم٤مٟمٞمد

إلؾمامقمٞمؾ إٟمّم٤مري، وىمد اىمتٍمت قمغم ذيمر إسمٞم٤مت اًمتل وردت  (ىمّمٞمدة سم٤مٟم٧م ؾمٕم٤مد

ذم ُمرؾمؾ ؾمٕمٞمد هذا، ومل أزد قمٚمٞمٝم٤م ؾمقى صمالصم٦م أسمٞم٤مت ًمٞمس ومٞمٝم٤م ُم٤م يًتٜمٙمر سمؾ ُمٕمٜم٤مه٤م 

صحٞمح، وهل اًمٌٞم٧م اًم٤ًمدس، واًمٌٞم٧م اًمٕم٤مذ، واًمٌٞم٧م احل٤مدي قمنم، وأُم٤م سم٘مٞم٦م أسمٞم٤مت 

اًم٘مّمٞمدة ومٗمل صمٌقهت٤م ٟمٔمر، ٕن سمٕمض اًمرواي٤مت اًم٤ًمسم٘م٦م مل شمذيمر يمؾ إسمٞم٤مت، وسمٕمْمٝم٤م 

 .أؿم٤مرت إمم اًم٘مّمٞمدة، ومل شمذيمر أسمٞم٤مهت٤م
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ظمرضم٧م ُمع قمٌٞمداهلل : قمـ ؾمٚمٞمامن سمـ ي٤ًمر، قمـ ضمٕمٗمر سمـ قمٛمرو سمـ أُمٞم٦م ىم٤مل - 8

هؾ ًمؽ ذم وطمٌم : سمـ قمدي سمـ اخلٞم٤مر، ومٚمام ىمدُمٜم٤م محص، ىم٤مل زم قمٌٞمداهلل سمـ قمدي

 وم٠ًمًمٜم٤م قمٜمف، وم٘مٞمؾ –ويم٤من وطمٌم يًٙمـ محص–ٟمٕمؿ : ٟم٠ًمًمف قمـ ىمتؾ محزة؟ ىمٚم٧م

ومجئٜم٤م طمتك وىمٗمٜم٤م قمٚمٞمف سمٞمًػم : ، ىم٤مل()هق ذاك ذم فمؾ ىمٍمه، يم٠مٟمف مَحِٞم٧ٌم : ًمٜم٤م

 ُم٤م يرى وطمٌم إٓ قمٞمٜمٞمف ()وقمٌٞمداهلل ُمٕمتجر سمٕمامُمتف: ىم٤مل. ومًٚمٛمٜم٤م، ومرد اًمًالم

ٓ واهلل، إٓ : ومٜمٔمر إًمٞمف صمؿ ىم٤مل: ي٤م وطمٌم، أشمٕمرومٜمل؟ ىم٤مل: وم٘م٤مل قمٌٞمداهلل. ورضمٚمٞمف

أم ىمت٤مل سمٜم٧م أيب اًمٕمٞمص، ومقًمدت : أين أقمٚمؿ أن قمدي سمـ اخلٞم٤مر شمزوج اُمرأة ي٘م٤مل هل٤م

ومحٛمٚم٧م ذًمؽ اًمٖمالم ُمع أُمف ومٜم٤موًمتٝم٤م إي٤مه . ()ًمف همالُم٤ًم سمٛمٙم٦م ومٙمٜم٧م أؾمؽموع ًمف

أٓ ختؼمٟم٤م : ومٙمِمػ قمٌٞمداهلل قمـ وضمٝمف صمؿ ىم٤مل: ىم٤مل. ومٚمٙم٠مين ٟمٔمرت إمم ىمدُمٞمؽ

ٟمٕمؿ، إن محزة ىمتؾ ـمٕمٞمٛم٦م سمـ قمدي سمـ اخلٞم٤مر سمٌدر، وم٘م٤مل زم : سم٘متؾ محزة؟ ىم٤مل

ومٚمام أن ظمرج اًمٜم٤مس : إن ىمتٚم٧م محزة سمٕمٛمل وم٠مٟم٧م طمر، ىم٤مل: ُمقٓي ضمٌػم سمـ ُمٓمٕمؿ

 ظمرضم٧م ُمع اًمٜم٤مس إمم اًم٘مت٤مل –وقمٞمٜملم ضمٌؾ سمحٞم٤مل أطمد سمٞمٜمف وسمٞمٜمف وادٍ –قم٤مم قمٞمٜملم 

ومخرج إًمٞمف محزة سمـ : هؾ ُمـ ُم٤ٌمرز؟ ىم٤مل: ومٚمام اصٓمٗمقا ًمٚم٘مت٤مل ظمرج ؾِم٤ٌمع، وم٘م٤مل

، أحت٤مد اهلل ورؾمقًمف ()ي٤م ؾِم٤ٌمع، ي٤م اسمـ أم أٟمامر ُم٘مٓمٕم٦م اًمٌُٔمقرِ : قمٌد اعمٓمٚم٥م وم٘م٤مل

ويمٛمٜم٧م حلٛمزة حت٧م صخرة، : ، ىم٤مل()صمؿ ؿمد قمٚمٞمف ومٙم٤من يم٠مُمس اًمذاه٥م: ؟ ىم٤مل^

                                                 

 .زق يمٌػم، وهق اًمققم٤مء اًمذي يقوع ومٞمف اًمًٛمـ:  احلٛمٞم٧م()

 .أن يٚمٗمٝم٤م قمغم رأؾمف، ويْمع ـمرومٝم٤م قمغم وضمٝمف:  آقمتج٤مر سم٤مًمٕمامُم٦م()

 . أي أـمٚم٥م ًمف ُمـ يروٕمف()

ه سمذًمؽ()  . أي أن أُمف ختتـ اًمٜم٤ًمء، يٕمػمرِّب

 . أي ىمتٚمف ومّمػمه قمدُم٤م، ومٚمحؼ سم٤معم٤ميض()
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:  طمتك ظمرضم٧م ُمـ سملم وريمٞمف، ىم٤مل()ومٚمام دٟم٤م ُمٜمل رُمٞمتف سمحرسمتل وم٠موٕمٝم٤م ذم صُمٜمَتِفِ 

ومٚمام رضمع اًمٜم٤مس رضمٕم٧م ُمٕمٝمؿ وم٠مىمٛم٧م سمٛمٙم٦م طمتك ومِم٤م ومٞمٝم٤م . ()ومٙم٤من ذاك اًمٕمٝمد سمف

إٟمف :  وم٘مٞمؾ زم()ُرؾُمالً ^ اإلؾمالم، صمؿ ظمرضم٧م إمم اًمٓم٤مئػ، وم٠مرؾمٚمقا إمم رؾمقل اهلل 

 ومٚمام رآين ()^ومخرضم٧م ُمٕمٝمؿ طمتك ىمدُم٧م قمغم رؾمقل اهلل : ، ىم٤مل()ٓ هيٞم٩م اًمُرؾُمَؾ 

ىمد يم٤من : ، ىمٚم٧م(؟أٟم٧م ىمتٚم٧م محزة): ٟمٕمؿ، ىم٤مل: ىمٚم٧م (أٟم٧م وطمٌم؟): رآين ىم٤مل

: ، ىم٤مل(؟ومٝمؾ شمًتٓمٞمع أن شمٖمٞم٥م وضمٝمؽ قمٜمل): ُمـ إُمر ُم٤م ىمد سمٚمٖمؽ، ىم٤مل

ٕظمرضمـ إمم : ومخرج ُمًٞمٚمٛم٦م اًمٙمذاب ىمٚم٧م^ ومٚمام ىمٌض رؾمقل اهلل . ومخرضم٧م

ومخرضم٧م ُمع اًمٜم٤مس ومٙم٤من ُمـ أُمره ُم٤م : ، ىم٤مل()ُمًٞمٚمٛم٦م ًمٕمكم أىمتٚمف وم٠ميم٤مومئ سمف محزة

ومرُمٞمتف :  صم٤مئر اًمرأس، ىم٤مل()يم٤من، وم٢مذا رضمؾ ىم٤مئؿ ذم صمٚمٛم٦م ضمدار يم٠مٟمف مجؾ َأْوَرق

ووصم٥م إًمٞمف رضمؾ : سمحرسمتل ومقوٕمتٝم٤م سملم صمديٞمف طمتك ظمرضم٧م ُمـ سملم يمتٗمٞمف، ىم٤مل

. ُمـ إٟمّم٤مر وميسمف سم٤مًمًٞمػ قمغم ه٤مُمتف

                                                 

 .اًمٕم٤مٟم٦م:  اًمثٜم٦م()

 .–ريض اهلل قمٜمف– أي ُم٤مت ()

 . رضم٤مًٓ عمٗم٤مووتف^ أي أن أهؾ اًمٓم٤مئػ أرؾمٚمقا إمم اًمٜمٌل ()

 . أي ٓ يزقمجٝمؿ، وٓ يٜم٤مهلؿ ُمٜمف ُمٙمروه()

 أردت أن أهرب ُمٜمف أريد اًمِم٤مم، ^ومٚمام ىمدم رؾمقل اهلل )(: 1314) ذم رواي٦م اًمٓمٞم٤مًمز ()

وحيؽ ي٤م وطمٌم، واهلل ُم٤م ي٠ميت حمٛمدًا أطمد ومٞمِمٝمد سمِمٝم٤مدشمف إٓ ظمغم : وم٠مشم٤مين رضمؾ، وم٘م٤مل

، وذم رواي٦م اسمـ (ؾمٌٞمٚمف، وم٤مٟمٓمٚم٘م٧م ومام ؿمٕمر يب إٓ وأٟم٤م ىم٤مئؿ قمغم رأؾمف أؿمٝمد سمِمٝم٤مدة احلؼ

 .وهمػمه ٟمحقه (2947) اًمٓمؼماين دإؾمح٤مق قمـ

 . أي أومٕمؾ طمًٜم٦م شم٤ًموي ؾمٞمئ٦م ىمتؾ محزة()

 .اًمذي ًمقٟمف ُمثؾ اًمرُم٤مد:  إورق()
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: وم٘م٤مًم٧م ضم٤مري٦م قمغم فمٝمر سمٞم٧م: ؾمٛمٕم٧م قمٌداهلل سمـ قمٛمر ي٘مقل: ىم٤مل ؾمٚمٞمامن سمـ ي٤ًمر

. ()رواه اًمٌخ٤مري. ، ىمتٚمف اًمٕمٌد إؾمقد()وا أُمػم اعم١مُمٜملم

: : وم٘م٤مل^ُمر هيقدي سمرؾمقل اهلل : ىم٤مل- ريض اهلل قمٜمف –قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ  - 9

، ىم٤مًمقا شاًم٤ًمم قمٚمٞمؽ: أشمدرون ُم٤م ي٘مقل؟ ىم٤مل»: ^وم٘م٤مل رؾمقل اهلل . اًم٤ًمم قمٚمٞمؽ

ش وقمٚمٞمٙمؿ: ٓ، إذا ؾمٚمؿ قمٚمٞمٙمؿ أهؾ اًمٙمت٤مب وم٘مقًمقا: ي٤م رؾمقل اهلل أٓ ٟم٘متٚمف؟ ىم٤مل

. ( )رواه اًمٌخ٤مري

^ ضم٤مء طمّملم إمم اًمٜمٌل :  ىم٤مل–ريض اهلل قمٜمٝمام–قمـ قمٛمران سمـ طمّملم  - 10

 يم٤من يٓمٕمٛمٝمؿ ،ي٤م حمٛمد يم٤من قمٌد اعمٓمٚم٥م ظمػمًا ًم٘مقُمف ُمٜمؽ: ىمٌؾ أن يًٚمؿ، وم٘م٤مل

ُم٤م ؿم٤مء اهلل أن ي٘مقل، صمؿ إن ^ وم٘م٤مل ًمف رؾمقل اهلل . اًمٙمٌد واًمًٜم٤مم، وأٟم٧م شمٜمحرهؿ

ىمؾ اًمٚمٝمؿ إين أقمقذ سمؽ ُمـ ذ ): ي٤م حمٛمد ُم٤مذا شم٠مُمرين أن أىمقل؟ ىم٤مل: طمّمٞمٜم٤ًم ىم٤مل

. (ٟمٗمز، وأؾم٠مًمؽ أن شمٕمزم زم قمغم أرؿمد أُمري

                                                 

ٕٟمف يم٤من يتقمم أُمقر . أُمػم اعم١مُمٜملم:  هذا ُمـ سم٤مب اًمٜمدب، ويم٤مٟمقا يًٛمقن ُمًٞمٚمٛم٦م اًمٙمذاب()

 .أصح٤مسمف وأشم٤ٌمقمف

قمٛمدة اًم٘م٤مري : ويٜمٔمر ذم ذح هذا احلدي٨م. (4072)اعمٖم٤مزي :  صحٞمح اًمٌخ٤مري()

ُمٓمٌققم٦م ُمع )، طم٤مؿمٞم٦م اًمًٜمدي قمغم اعمًٜمد 371 – 7/368، اًمٗمتح 160 – 17/158

 .60، 21/59، اًمٗمتح اًمرسم٤مين (485، 29/484اعمًٜمد 

اًمٗمتح : يٜمٔمر. اعمقت اًمٕم٤مضمؾ: اعمقت، وىمٞمؾ: واًم٤ًمم. (6926) صحٞمح اًمٌخ٤مري ()

. 9/13، ذح اًمٓمٞمٌل 11/42
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إين يمٜم٧م ؾم٠مًمتؽ اعمرة إومم، : وم٘م٤مل^ صمؿ إن طمّمٞمٜم٤ًم أؾمٚمؿ، صمؿ أشمك اًمٜمٌل : ىم٤مل

اًمٚمٝمؿ اهمٗمر زم ُم٤م أهرت وُم٤م : ىمؾ): ُم٤م شم٠مُمرين أن أىمقل؟ ىم٤مل: وإين أن أىمقل

. ()(أقمٚمٜم٧م، وُم٤م أظمٓم٠مت وُم٤م قمٛمدت، وُم٤م ضمٝمٚم٧م، وُم٤م قمٚمٛم٧م

عم٤م يم٤من يقم ومتح ُمٙم٦م أُمـ :  ىم٤مل–ريض اهلل قمٜمف–قمـ ؾمٕمد سمـ أيب وىم٤مص  - 11

اىمتٚمقهؿ وإن وضمدمتقهؿ :  وىم٤مل()اًمٜم٤مس، إٓ أرسمٕم٦م ٟمٗمر واُمرأشملم^ رؾمقل اهلل 

قمٙمرُم٦م سمـ أيب ضمٝمؾ وقمٌداهلل سمـ ظمٓمؾ وُم٘مٞمس سمـ ص٤ٌمسم٦م : ُمتٕمٚم٘ملم سم٠مؾمت٤مر اًمٙمٕم٦ٌم

وقمٌداهلل سمـ أيب اًمنح، وم٠مُم٤م قمٌداهلل سمـ ظمٓمؾ وم٠مدرك وهق ُمتٕمٚمؼ سم٠مؾمت٤مر اًمٙمٕم٦ٌم، 

وم٤مؾمتٌؼ إًمٞمف ؾمٕمٞمد سمـ طمري٨م وقمامر سمـ ي٤مه، ومًٌؼ ؾمٕمٞمد قمامرًا ويم٤من أؿم٥م 

اًمرضمٚملم وم٘متٚمف، وأُم٤م ُِمْ٘مَٞمُس سمـ ص٤ٌمسم٦م وم٠مدريمف اًمٜم٤مس ذم اًمًقق وم٘متٚمقه، وأُم٤م 

أظمٚمّمقا وم٢من : قمٙمرُم٦م ومريم٥م اًمٌحر وم٠مص٤مسمتٝمؿ قم٤مصػ، وم٘م٤مل أصح٤مب اًمًٗمٞمٜم٦م

واهلل ًمئـ مل يٜمجٜمل ُمـ اًمٌحر إٓ : آهلتٙمؿ ٓ شمٖمٜمل قمٜمٙمؿ ؿمٞمئ٤ًم ه٤مهٜم٤م، وم٘م٤مل قمٙمرُم٦م

اإلظمالص ٓ يٜمجٞمٜمل ذم اًمؼم همػمه، اًمٚمٝمؿ إن ًمؽ قمكم قمٝمدًا إن أٟم٧م قم٤مومٞمتٜمل مم٤م أٟم٤م 

طمتك أوع يدي ذم يده، ومألضمدٟمف قمٗمقًا يمرياًم، ومج٤مء وم٠مؾمٚمؿ، ^ ومٞمف أن آيت حمٛمدًا 

وأُم٤م قمٌداهلل سمـ ؾمٕمد سمـ أيب اًمنح وم٢مٟمف اظمت٠ٌم قمٜمد قمثامن سمـ قمٗم٤من، ومٚمام دقم٤م رؾمقل 

                                                 

، (994، 993)، واًمٜم٤ًمئل ذم قمٛمؾ اًمٞمقم واًمٚمٞمٚم٦م (19992) رواه اإلُم٤مم أمحد ()

سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح، رضم٤مًمف رضم٤مل  (899)، واسمـ طم٤ٌمن (2525)واًمٓمح٤موي ذم اعمِمٙمؾ 

وذم  (3483)ورواه اًمؽمُمذي . 1/336وىمد صححف احل٤مومظ ذم اإلص٤مسم٦م . اًمّمحٞمحلم

 .ؾمٜمده اٟم٘مٓم٤مع

، ويم٤مٟمت٤م ^واعمرأشم٤من يم٤مٟمت٤م شمٖمٜمٞم٤من هبج٤مء اًمٜمٌل .  ويم٤من صمالصم٦م ُمٜمٝمؿ أؾمٚمٛمقا صمؿ ارشمدوا()

 .410، 3/409يٜمٔمر اًمًػمة ٓسمـ هِم٤مم . ضم٤مريتلم ٓسمـ ظمٓمؾ



 عبداهلل الجبرين. د  التعامل مع غير المسلمين

 

 - 51 -  

 

 

 

ي٤م رؾمقل اهلل سم٤ميع : ، ىم٤مل^اًمٜم٤مس إمم اًمٌٞمٕم٦م ضم٤مء سمف طمتك أوىمٗمف قمغم اًمٜمٌل ^ اهلل 

ومرومع رأؾمف ومٜمٔمر إًمٞمف صمالصم٤ًم يمؾ ذًمؽ ي٠مسمك، وم٤ٌميٕمف سمٕمد صمالث، صمؿ أىمٌؾ : قمٌداهلل، ىم٤مل

أُم٤م يم٤من ومٞمٙمؿ رضمؾ رؿمٞمد ي٘مقم إمم هذا طمٞم٨م رآين يمٗمٗم٧م ): قمغم أصح٤مسمف وم٘م٤مل

وُم٤م يدريٜم٤م ي٤م رؾمقل اهلل ُم٤م ذم ٟمٗمًؽ؟ هال أوُم٠مت : وم٘م٤مًمقا (يدي قمـ سمٞمٕمتف ومٞم٘متٚمف

. ()(إٟمف ٓ يٜمٌٖمل ًمٜمٌل أن يٙمقن ًمف ظم٤مئٜم٦م أقملم): إًمٞمٜم٤م سمٕمٞمٜمِؽ، ىم٤مل

 عم٤م سمٕم٨م :قمـ أيب قمٌٞمدة سمـ طمذيٗم٦م قمـ قمدي سمـ طم٤مشمؿ ريض اهلل قمٜمٝمؿ ىم٤مل - 12

ومررت ُمٜمف طمتك يمٜم٧م ذم أىمَم أرض اعمًٚمٛملم مم٤م يكم ^ اهلل قمز وضمؾ اًمٜمٌل 

. اًمروم

ومٙمره٧م ُمٙم٤مين اًمذي أٟم٤م ومٞمف طمتك يمٜم٧م ًمف أؿمد يمراهٞم٦م ُمٜمل ُمـ طمٞم٨م ضمئ٧م، : ىم٤مل

ٔشملم هذا اًمرضمؾ ومقاهلل إن يم٤من ص٤مدىم٤ًم اشمٌٕمتف، وإن يم٤من يم٤مذسم٤ًم ُم٤م هق : ىمٚم٧م: ىم٤مل

. سمْم٤مري

قمدي سمـ طم٤مشمؿ، قمدي سمـ طم٤مشمؿ، : وم٠مشمٞمتف واؾمتنمومٜمل اًمٜم٤مس، وىم٤مًمقا: ىم٤مل

ي٤م قمدي سمـ طم٤مشمؿ، ): ^وم٘م٤مل زم رؾمقل اهلل : صمالث ُمرات، ىم٤مل: أفمٜمف ىم٤مل: ىم٤مل

                                                 

 – أي ظم٤مئٜم٦م إقملم–هق : ىم٤مل اخلٓم٤ميب): 7/123 ىم٤مل اًمًٞمقـمل ذم طم٤مؿمٞم٦م قمغم اًمٜم٤ًمئل ()

أن يْمٛمر ذم ىمٚمٌف همػم ُم٤م ئمٝمره ًمٚمٜم٤مس، وم٢مذا يمػ ًم٤ًمٟمف وأوُم٠م سمٕمٞمٜمف إمم ذًمؽ وم٘مد ظم٤من، 

واحلدي٨م رواه . هـ. ا (ظم٤مئٜم٦م إقملم: وىمد يم٤من فمٝمقر شمٚمؽ اخلٞم٤مٟم٦م ُمـ ىمٌؾ قمٞمٜمف، ومًٛمٞم٧م

 سم٢مؾمٜم٤مد 3/45، واحل٤ميمؿ (757)، وأسمق يٕمغم (4359)، وأسمق داود (4078)اًمٜم٤ًمئل 

، واًمٌٞمٝم٘مل 17/372، واًمٓمؼماين (2684)وًمف ؿمقاهد قمٜمد أيب داود . ىمري٥م ُمـ احلًـ

 ذم يمؾ ُمٜمٝم٤م وٕمػ، ومٝمق طمدي٨م طمًـ 3/418، واسمـ هِم٤مم 61، 5/60ذم اًمدٓئؾ 

 .سمِمقاهده
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ي٤م قمدي سمـ طم٤مشمؿ، أؾمٚمؿ : )ىم٤مل. إين ُمـ أهؾ ديـ: ىمٚم٧م: ، ىم٤مل(أؾمٚمؿ شمًٚمؿ

( أٟم٤م أقمٚمؿ سمديٜمؽ ُمٜمؽ: )ىم٤مل. إين ُمـ أهؾ ديـ، ىم٤مهل٤م صمالصم٤مً : ىمٚم٧م: ، ىم٤مل(شمًٚمؿ

: ىم٤مل (أًم٧ًم شمرأس ىمقُمؽ؟): ىم٤مل (ٟمٕمؿ): أٟم٧م أقمٚمؿ سمديٜمل ُمٜمل؟ ىم٤مل: ىمٚم٧م: ىم٤مل

وم٢مٟمف ٓ حيؾ ذم : )ىم٤مل. سمغم: ىمٚم٧م: ىم٤مل (؟()أًم٧ًم شم٠ميمؾ اعمرسم٤مع): ىم٤مل. سمغم: ىمٚم٧م

وإين ىمد أرى أن مم٤م يٛمٜمٕمؽ : )ىم٤مل. ومٚمام ىم٤مهل٤م شمقاوٕم٧م هل٤م: ىم٤مل. (ديٜمؽ اعمرسم٤مع

، هؾ شمٕمرف ُمٙم٤من () وأن اًمٜم٤مس قمٚمٞمٜم٤م إًم٤ًٌم واطمداً ()ظمّم٤مص٦م شمراه٤م ممـ طمقزم

 أن خترج ()ًمتقؿمٙمـ اًمٔمٕمٞمٜم٦م: )ىم٤مل. ىمد ؾمٛمٕم٧م هب٤م ومل آهت٤م: ىمٚم٧م: ىم٤مل (؟()احلػمة

، (ُمٜمٝم٤م سمٖمػم ضمقار طمتك شمٓمقف سم٤مًمٙمٕم٦ٌم، وًمتقؿمٙمـ يمٜمقز يمنى سمـ هرُمز أن شمٗمتح

وًمتقؿمٙمـ )صمالث ُمرات،  (يمنى سمـ هرُمز): ىم٤مل. يمنى سمـ هرُمز؟: ىمٚم٧م: ىم٤مل

ومٚم٘مد رأي٧م اصمٜمتلم، ىمد : ىم٤مل (أن يٌتٖمل اًمرضمؾ ُمـ ي٘مٌؾ ُم٤مًمف ُمٜمف صدىم٦م ومال جيد

رأي٧م اًمٔمٕمٞمٜم٦م خترج ُمـ احلػمة سمدون ضمقار طمتك شمٓمقف سم٤مًمٙمٕم٦ٌم، ويمٜم٧م ذم اخلٞمؾ 

^ ، إٟمف حلدي٨م رؾمقل اهلل ()، وأيؿ اهلل ًمتٙمقٟمـ اًمث٤مًمث٦م()اًمتل أهم٤مرت قمغم اعمدائـ

. ()طمدصمٜمٞمف

                                                 

 .رسمع اًمٖمٜمٞمٛم٦م:  اعمرسم٤مع()

 . أي شمرى وم٘مرًا وطم٤مضم٦م ومٞمٛمـ ُمٕمل ُمـ اعمًٚمٛملم()

 . أي جمتٛمٕملم قمغم قمدائٜم٤م وطمرسمٜم٤م()

احلػمة ُمديٜم٦م يم٤مٟم٧م قمغم صمالصم٦م أُمٞم٤مل ُمـ اًمٙمقوم٦م قمغم ) 2/328 ىم٤مل ذم ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان ()

 .(ُمقوع ي٘م٤مل ًمف اًمٜمجػ

 .اعمرأة ذم اهلقدج:  اًمٔمٕمٞمٜم٦م()

قم٤مصٛم٦م دوًم٦م اًمٗمرس، اًمذيـ ُمٚمٙمٝمؿ يمنى، وىمد ومتحٝم٤م اعمًٚمٛمقن ذم قمٝمد قمٛمر :  اعمدائـ()

 .سمـ اخلٓم٤مب
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ىمدم ُمًٞمٚمٛم٦م اًمٙمذاب قمغم قمٝمد رؾمقل ): قمـ اسمـ قم٤ٌمس ريض اهلل قمٜمٝمام ىم٤مل - 13

إن ضمٕمؾ زم حمٛمد إُمر ُمـ سمٕمده شمٌٕمتف، وىمدُمٝم٤م ذم سمنم يمثػم : ، ومجٕمؾ ي٘مقل^اهلل 

وذم يد –وُمٕمف صم٤مسم٧م سمـ ىمٞمس سمـ ؿمامس ^ ، وم٠مىمٌؾ إًمٞمف رؾمقل اهلل ()ُمـ ىمقُمف

ًمق ):  طمتك وىمػ قمغم ُمًٞمٚمٛم٦م ذم أصح٤مسمف وم٘م٤مل–ىمٓمٕم٦م ضمريد^ رؾمقل اهلل 

ؾم٠مًمتٜمل هذه اًم٘مٓمٕم٦م ُم٤م أقمٓمٞمتٙمٝم٤م، وًمـ شمٕمدو أُمر اهلل ومٞمؽ، وًمئـ أدسمرت ًمٞمٕم٘مرٟمؽ 

، صمؿ اٟمٍمف (اهلل، وإين ٕراك اًمذي ُأري٧ُم ومٞمف ُم٤م رأي٧ُم، وهذا صم٤مسم٧م جيٞمٌؽ قمٜمل

. قمٜمف

وإين ٕراك اًمذي أري٧م ): ^وم٠ًمًم٧م قمـ ىمقل رؾمقل اهلل : ىم٤مل اسمـ قم٤ٌمس

سمٞمٜمام أٟم٤م ٟم٤مئؿ رأي٧م ذم : )ىم٤مل^ ، وم٠مظمؼمين أسمق هريرة أن رؾمقل اهلل (ومٞمف ُم٤م أري٧م

يدي ؾمقاريـ ُمـ ذه٥م، وم٠ممهٜمل ؿم٠مهنام، وم٠موطمل إزَم ذم اعمٜم٤مم أن اٟمٗمخٝمام، ومٜمٗمختٝمام 

 (أطمدمه٤م اًمٕمٜمز، وأظمر ُمًٞمٚمٛم٦م: ومٓم٤مرا، وم٠موًمتٝمام يمذاسملم خيرضم٤من ُمـ سمٕمدي

. ()رواه اًمٌخ٤مري

                                                                                                                            

 .6/613يٜمٔمر اًمٗمتح .  وىمد وىمٕم٧م هذه ذم قمٝمد قمٛمر سمـ قمٌداًمٕمزيز()

 وإؾمٜم٤مده طمًـ، رضم٤مًمف 4/518، واحل٤ميمؿ (6679)، واسمـ طم٤ٌمن (19378) رواه أمحد ()

صم٘م٤مت، رضم٤مل اًمّمحٞمحلم، قمدا أيب قمٌٞمدة، وىمد وصم٘مف اسمـ طم٤ٌمن واًمٕمجكم، وهق ُمـ يم٤ٌمر 

 (.3595)، ؤظمره ؿم٤مهد قمٜمد اًمٌخ٤مري 4/378اًمت٤مسمٕملم، وٕوًمف ؿم٤مهد قمٜمد أمحد 

 . أي أن ُمًٞمٚمٛم٦م عم٤م ىمدم اعمديٜم٦م اًمٜمٌقي٦م ىمدُمٝم٤م ذم وٛمـ أٟم٤مس يمثػم ُمـ ىمٌٞمٚمتف سمٜمل طمٜمٞمٗم٦م()

 (.4373)سم٤مب وومد سمٜمل طمٜمٞمٗم٦م : اعمٖم٤مزي:  صحٞمح اًمٌخ٤مري()
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يمٜم٤م ُمع رؾمقل اهلل :  ىم٤مل–ريض اهلل قمٜمٝمام–قمـ قمٌداهلل سمـ قمٛمرو سمـ اًمٕم٤مص  - 14

 أدريمف وومد ()ذم طمٜملم ومٚمام أص٤مب ُمـ هقازن ُم٤م أص٤مب ُمـ أُمقاهلؿ وؾم٤ٌمي٤مهؿ^ 

ي٤م رؾمقل اهلل ًمٜم٤م أصؾ وقمِمػمة، وىمد : ، وم٘م٤مًمقا()هقازن سم٤مجلٕمراٟم٦م وىمد أؾمٚمٛمقا

أص٤مسمٜم٤م ُمـ اًمٌالء ُم٤م مل خيػ قمٚمٞمؽ: وم٤مُمٜمـ قمٚمٞمٜم٤م ُمـ اهلل قمٚمٞمؽ، وىم٤مم ظمٓمٞمٌٝمؿ زهػم 

ي٤م رؾمقل اهلل إٟمام ذم احلٔم٤مئر ُمـ اًم٤ًٌمي٤م ظم٤مٓشمؽ وقمامشمؽ : سمـ سد، وم٘م٤مل

 اسمـ أيب ؿمٛمر، أو اًمٜمٕمامن سمـ () اًماليت يمـ يٙمٗمٚمٜمؽ، ومٚمق أٟم٤م ُمٚمحٜم٤م()وطمقاوٜمؽ

 صمؿ أص٤مسمٜم٤م ُمٜمٝمام ُمثؾ اًمذي أص٤مسمٜم٤م ُمٜمؽ رضمقٟم٤م قم٤مئدهتام وقمٓمٗمٝمام، وأٟم٧م ()اعمٜمذر

: ظمػم اعمٙمٗمقًملم صمؿ أٟمِمد أسمٞم٤مشم٤ًم ىم٤مهل٤م

اُمٜمـ قمٚمٞمٜم٤م رؾمقل اهلل ذم يمرم 

 

وم٢مٟمؽ اعمرء ٟمرضمقه وٟمدظمر  

 ىمد قم٤مىمٝم٤م ىمدر ()اُمٜمـ قمغم سمٞمْم٦م 

 

 ()ممزق ؿمٛمٚمٝم٤م ذم دهره٤م همػم 

 
                                                 

.اًمًٌل هؿ ٟم٤ًمء اًمٙمٗم٤مر وأـمٗم٤مهلؿ اًمذيـ اؾمتقمم قمٚمٞمٝمؿ اعمًٚمٛمقن ()  

وذم رواي٦م ُمقؾمك سمـ  (ضم٤مء وومد هقازن ُمًٚمٛملم):  ذم رواي٦م ُمروان واعمًقر ذم اًمٌخ٤مري()

وىمدُم٧م قمٚمٞمٝمؿ وومد هقازن ُمًٚمٛملم، وومٞمٝمؿ شمًٕم٦م ): 8/33قم٘م٦ٌم ذم ُمٖم٤مزيف يمام ذم اًمٗمتح 

 .(...ُمـ أذاومٝمؿ، وم٠مؾمٚمٛمقا، وسم٤ميٕمقا، صمؿ يمٚمٛمقه

 ُمـ اًمرو٤مقم٦م وقمامشمف ُمـ ^ أي اًمٜمًقة آيت ذم إه قمٜمد اعمًٚمٛملم ومٞمٝمـ ظم٤مٓت اًمٜمٌل ()

اًمرو٤مقم٦م وُمـ ىمٛمـ سمحْم٤مٟمتف ذم صٖمره، ٕٟمف يم٤من ُمًؽموٕم٤ًم ذم سمٜمل ؾمٕمد قمٜمد طمٚمٞمٛم٦م 

وىمد ضم٤مئ٧م آصم٤مر شمدل قمغم أن طمٚمٞمٛم٦م واسمٜمتٝم٤م اًمِمٞمامء يم٤مٟمت٤م ُمٕمٝمـ، وًمٙمـ ومٞمٝم٤م . اًمًٕمدي٦م

 .277 – 1/265ُمروي٤مت همزوة طمٜملم : وٕمػ يٜمٔمر

 .(ُم٤محلٜم٤م) أي أروٕمٜم٤م، وذم رواي٦م ()

احل٤مرث سمـ أيب ؿمٛمر اًمٖم٤ًمين يم٤من ٟم٤مئ٤ًٌم عمٚمقك اًمروم قمغم أدٟمك اًمِم٤مم، : اسمـ أيب ؿمٛمر هق ()

.واًمٜمٕمامن سمـ اعمٜمذر يم٤من ٟم٤مئ٤ًٌم ًمٚمٗمرس قمغم احلػمة سم٤مًمٕمراق، ويم٤مٟم٤م ُمـ اًمٕمرب  

 .إهؾ واًمٕمِمػمة:  اًمٌٞمْم٦م()
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 ()أسم٘م٧م هل٤م احلرب هت٤موم٤ًم قمغم طمزن

 

 ()قمغم ىمٚمقهبؿ اًمٖمامء واًمٖمٛمر 

إن مل شمداريمٝمؿ ٟمٕمامء شمٜمنمه٤م  

 

ي٤م أرضمح اًمٜم٤مس طمٚماًم طملم خيتؼم  

اُمٜمـ قمغم ٟمًقة ىمد يمٜم٧م شمروٕمٝم٤م  

 

 ()إذ ومقك يٛمٚم١مه٤م ُمـ خمْمٝم٤م اًمدرر 

ٓ دمٕمٚمٜم٤م يمٛمـ ؿم٤مًم٧م ٟمٕم٤مُمتف  

 

 ()واؾمتٌؼ ُمٜم٤م وم٢مٟم٤م ُمٕمنم زهر 

إٟم٤م ًمٜمِمٙمر آٓء وإن يمٗمرت  

 

وقمٜمدٟم٤م سمٕمد هذا اًمٞمقم ُمدظمر  

ي٤م : وم٘م٤مًمقا (ٟم٤ًمؤيمؿ وأسمٜم٤مؤيمؿ أطم٥م إًمٞمٙمؿ، أم أُمقاًمٙمؿ؟): ^ىم٤مل رؾمقل اهلل  

وم٘م٤مل رؾمقل . ظمػمشمٜم٤م سملم أطم٤ًمسمٜم٤م وأُمقاًمٜم٤م، أسمٜم٤مؤٟم٤م وٟم٤ًمؤٟم٤م أطم٥م إًمٞمٜم٤م! رؾمقل اهلل

أُم٤م ُم٤م يم٤من زم وًمٌٜمل قمٌد اعمٓمٚم٥م ومٝمق ًمٙمؿ، وإذا أٟم٤م صٚمٞم٧م سم٤مًمٜم٤مس ): ^اهلل 

إمم اعمًٚمٛملم وسم٤معمًٚمٛملم إمم رؾمقل اهلل ^ إٟم٤م ٟمًتِمٗمع سمرؾمقل اهلل : وم٘مقُمقا وىمقًمقا

ومٚمام صغم رؾمقل اهلل  (وم٠ًمقمٞمٜمٙمؿ قمٜمد ذًمؽ وأؾم٠مل ًمٙمؿ. ذم أسمٜم٤مئٜم٤م وٟم٤ًمئٜم٤م^ 

: ^، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ^سم٤مًمٜم٤مس اًمٔمٝمر، ىم٤مُمقا، وم٘م٤مًمقا ُم٤م أُمرهؿ سمف رؾمقل اهلل 

. (أُم٤م ُم٤م يم٤من زم وًمٌٜمل قمٌد اعمٓمٚم٥م ومٝمق ًمٙمؿ)

                                                                                                                            

 . أي ىمد شمٖمػمت طم٤مهل٤م، ومتحقًم٧م ُمـ صالح إمم وم٤ًمد()

 أي أٟمف سم٥ًٌم ُم٤م ىمتؾ ُمـ هقازن وُم٤م ؾمٌل ُمـ أوٓدهؿ وٟم٤ًمئٝمؿ وُم٤م أظمذ ُمـ أُمقاهلؿ ()

أصٌح ُمـ سم٘مل ُمٜمٝمؿ طمزيٜم٤ًم طمتك أصٌح صقت أطمدهؿ طملم يٜم٤مدي أو يتٙمٚمؿ ُمِمتٛماًل قمغم 

 .احلزن

 .اًمٖمؾ واحل٘مد: واًمٖمٛمر. احلزن:  اًمٖمامء()

 ُمـ ٟم٤ًمء سمٜمل ^وُمراده رو٤مقمتف . يمثرة اًمٚمٌـ وؾمٞمالٟمف: واًمدرر. اًمٚمٌـ اخل٤مًمص:  اعمخض()

 .ؾمٕمد ذم ـمٗمقًمتف

مجع أزهر، وهق إسمٞمض ُمـ : واًمزهر. هٚمؽ: أي ارشمٗمٕم٧م رضمٚمف، واعمراد:  ؿم٤مًم٧م ٟمٕم٤مُمتف()

 .اًمرضم٤مل
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. ^وُم٤م يم٤من ًمٜم٤م ومٝمق ًمرؾمقل اهلل : وم٘م٤مل اعمٝم٤مضمرون

. ^وُم٤م يم٤من ًمٜم٤م ومٝمق ًمرؾمقل اهلل : وم٘م٤مل إٟمّم٤مر

. أُم٤م أٟم٤م وسمٜمق متٞمؿ ومال: وم٘م٤مل إىمرع سمـ طم٤مسمس

. أُم٤م أٟم٤م وسمٜمق ؾمٚمٞمؿ ومال: وم٘م٤مل اًمٕم٤ٌمس سمـ ُمرداس اًمًٚمٛمل

. ^سمؾ ُم٤م يم٤من ًمٜم٤م ومٝمق ًمرؾمقل اهلل : وم٘م٤مل سمٜمق ؾمٚمٞمؿ

. أُم٤م أٟم٤م وسمٜمق ومزارة ومال: وم٘م٤مل قمٞمٞمٜم٦م سمـ سمدر

 ومٚمف سمٙمؾ إٟم٤ًمن ؾم٧م ومرائض ُمـ ()ُمـ أُمًؽ ُمٜمٙمؿ سمح٘مف): ^وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

. ( ومردوا إمم اًمٜم٤مس ٟم٤ًمءهؿ وأُمقاهلؿ()أول ومٞمئ ٟمّمٞمٌف

ي٤م رؾمقل اهلل اىمًؿ قمٚمٞمٜم٤م ومٞم٠مٟم٤م، : واشمٌٕمف اًمٜم٤مس ي٘مقًمقن^ صمؿ ريم٥م رؾمقل اهلل 

ي٤م أهي٤م اًمٜم٤مس ): ^طمتك اوٓمروه إمم ؿمجرة، وم٤مٟمتزقم٧م قمٜمف ردائف، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

 ًم٘مًٛمتف ()ردوا قمكم ردائل ومقاًمذي ٟمٗمز سمٞمده ًمق يم٤من ًمٙمؿ قمدد ؿمجر هت٤مُم٦م ٟمٕمام

. (سمٞمٜمٙمؿ، صمؿ ُم٤م ًم٘مٞمتٛمقين سمخٞمال وٓ ضم٤ٌمٟم٤م وٓ يمذاسم٤م

إمم ضمٜم٥م سمٕمػم وأظمذ ُمـ ؾمٜم٤مُمف وسمرة وضمٕمٚمٝم٤م سملم ^ صمؿ ىم٤مم رؾمقل اهلل 

أهي٤م اًمٜم٤مس واهلل ُم٤م زم ُمـ ومٞمئٙمؿ وٓ هذه اًمقسمرة إٓ اخلٛمس، ): أصٌٕمٞمف وىم٤مل

                                                 

 .وهق ٓ يريد أن يتٜم٤مزل قمٜمف أي ُمـ يم٤من أقمٓمل ُمـ اًمًٌل ؿمٞمئ٤ًم ()

 ُمـ اًمًٌل ؾمت٤ًم ُمـ اإلسمؾ يم٤من يٛمٚمٙمٝم٤مٟمٕمٓمٞمف سمدل يمؾ قمٌد أو أُم٦م ًمػمده إمم هقازن، و أي ()

واًمٗملء ذم . ^ُمـ أول ذمء حيّمؾ ًمٚمٛمًٚمٛملم، ومٞمٕمٓمٞمف ُمـ اخلٛمس اًمذي ضمٕمٚمف اهلل ًمف 

 .إصؾ ُم٤م يٙمًٌف اعمًٚمٛمقن ُمـ أُمقال اًمٙمٗم٤مر ُمـ همػم ىمت٤مل

 . أي ُمـ هبٞمٛم٦م إٟمٕم٤مم وهل اإلسمؾ واًمٌ٘مر واًمٖمٜمؿ()
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 قم٤مر، وٟم٤مر، وؿمٜم٤مر ()، وم٢من اًمٖمٚمقل()واخلٛمس ُمردود قمٚمٞمٙمؿ وم٠مدوا اخلٞم٤مط واعمخٞمط

ي٤م : ومج٤مء رضمؾ ُمـ إٟمّم٤مر سمٙم٦ٌم ُمـ ظمٞمقط ؿمٕمر وم٘م٤مل (قمغم أهٚمف يقم اًم٘مٞم٤مُم٦م

أُم٤م ): ^رؾمقل اهلل أظمذت هذه ٕظمٞمط هب٤م سمردقم٦م سمٕمػم زم دسمر، وم٘م٤مل اًمرؾمقل 

أُم٤م إذا سمٚمغ إُمر هذا ومال طم٤مضم٦م زم هب٤م ومرُمك هب٤م : وم٘م٤مل اًمرضمؾ (طم٘مل ُمٜمٝم٤م ومٝمق ًمؽ

. ()ُمـ يده

                                                 

 .اإلسمرة: واعمخٞمط. اخلٞمط:  اخلٞم٤مط()

وهق أن ي٠مظمذ اعمًٚمؿ ُمـ ُم٤مل اعمًٚمٛملم ؿمٞمئ٤ًم سمٖمػم طم٘مف، يم٠من ي٠مظمذ ُمـ اًمٖمٜمٞمٛم٦م :  اًمٖمٚمقل()

 .ىمٌؾ أن شم٘مًؿ، ويم٠من ي٠مظمذ ُم٤مًٓ ُمـ سمٞم٧م ُم٤مل اعمًٚمٛملم سمٖمػم طمؼ

، وُمـ ـمري٘مف (535، 2/534شمرمج٦م زهػم سمـ سد ) رواه اسمـ إؾمح٤مق يمام ذم اإلص٤مسم٦م ()

، (3690)، واًمٜم٤ًمئل 1/31، واًمٌخ٤مري ذم شم٤مرخيف اًمّمٖمػم (6729)اإلُم٤مم أمحد 

وًمف ؿم٤مهد . سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ (1080)، واسمـ اجل٤مرود 196 – 5/194واًمٌٞمٝم٘مل ذم اًمدٓئؾ 

، (4319، 4318)سمٜمحقه أظمٍم ُمٜمف ُمـ طمدي٨م ُمروان واعمًقر سمـ خمرُم٦م قمٜمد اًمٌخ٤مري 

ذيمر ومٞمف ىمّمٞمدشمف، وىمد  (5304)وؿم٤مهد آظمر ُمـ طمدي٨م زهػم سمـ سد قمٜمد اًمٓمؼماين 

ويٜمٔمر ذم ذح قم٤ٌمرات . وًمف ؿمقاهد أظمرى يمثػمة.  سم٤معمت٤مسمٕم٦م8/34طمًٜمف احل٤مومظ ذم اًمٗمتح 

، ُمروي٤مت همزوة 5، 4/4، ذح اعمقاه٥م ًمٚمزرىم٤مين 8/409ضم٤مُمع إصقل : هذا احلدي٨م

 .458، 457طمٜملم ص
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 : مع غر ادسؾؿني، ووفائه بعفودهم^يف مصاحلة الـبي : ادطؾب السابع

، ^سَمَٕمَثْتٜمِل ىمريش إمم رؾمقل اهلل :  ىم٤مل–ريض اهلل قمٜمف–قمـ أيب راومع اًم٘مٌٓمل  - 1

ي٤م رؾمقل اهلل، إين واهلل ٓ : أًم٘مل ذم ىمٚمٌل اإلؾمالم، وم٘مٚم٧م^ ومٚمام رأي٧م رؾمقل اهلل 

دَ ()إين ٓ أظمٞمُس سم٤مًمٕمٝمد)^ أرضمع إًمٞمٝمؿ أسمدًا، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل  ، ()، وٓ أطمٌس اًمؼُمُ

ومذه٧ٌم، صمؿ : ىم٤مل (وًمٙمـ ارضمع وم٢من يم٤من ذم ٟمٗمًؽ اًمذي ذم ٟمٗمًؽ أن وم٤مرضمع

. ()وم٠مؾمٚمٛم٧م^ أشمٞم٧م اًمٜمٌل 

ُم٤م ُمٜمٕمٜمل أن أؿمٝمد سمدًرا إٓ أين : ىم٤مل - ُم٤مريض اهلل قمٜمف–قمـ طمذيٗم٦م سمـ اًمٞمامن  - 2

إٟمٙمؿ شمريدون حمٛمًدا؟ : وم٠مظمذٟم٤م يمٗم٤مر ىمريش، ىم٤مًمقا: ظمرضم٧م أٟم٤م وأيب طمًٞمؾ، ىم٤مل

ريده، ُم٤م ٟمريد إٓ اعمديٜم٦م، وم٠مظمذوا ُمٜم٤م قمٝمد اهلل وُمٞمث٤مىمف ًمٜمٜمٍمومـ إمم نُم٤م : وم٘مٚمٜم٤م

اٟمٍموم٤م، ٟمٗمل ):  وم٠مظمؼمٟم٤مه اخلؼم، وم٘م٤مل^ وٓ ٟم٘م٤مشمؾ ُمٕمف، وم٠مشمٞمٜم٤م رؾمقل اهلل ،اعمديٜم٦م

. () رواه ُمًٚمؿ(هلؿ سمٕمٝمدهؿ وٟمًتٕملم اهلل قمٚمٞمٝمؿ

قمـ قمروة سمـ اًمزسمػم، قمـ اعمًقر سمـ خمرُم٦م وُمروان، يّمدق يمؾ واطمد ُمٜمٝمام  - 3

 زُمـ احلديٌٞم٦م طمتك إذا يم٤مٟمقا سمٌٕمض ^ظمرج رؾمقل اهلل : طمدي٨م ص٤مطمٌف ىم٤مٓ

إن ظم٤مًمد سمـ اًمقًمٞمد سم٤مًمٖمٛمٞمؿ ذم ظمٞمؾ ًم٘مريش ـمٚمٞمٕم٦م ومخذوا ): ^اًمٓمريؼ ىم٤مل اًمٜمٌل 

                                                 

 .2/652 أي ٓ أٟم٘مض اًمٕمٝمد، يٜمٔمر ضم٤مُمع إصقل ()

د() ٓ أطمًٌٝمؿ قمـ : واعمراد. وهق اًمرؾمقل أو اًمًٗمػم اًمقارد قمٚمٞمؽ ُمـ ضمٝم٦م. مجع سمريد:  اًمؼُمُ

 .يٜمٔمر اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ. أصح٤مهبؿ، وٓ أومٕمؾ ُم٤م يٛمٕمٜمٝمؿ ُمـ اًمٕمقدة إًمٞمٝمؿ

ـُ سمف ذم اًمٕمٝمقد ()  .سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح (2758) رواه أسمق داود ذم اجلٝم٤مد سم٤مب ذم اإلُم٤مم ُيًَتَج

 (.1787) صحٞمح ُمًٚمؿ ()
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 وم٤مٟمٓمٚمؼ ،()، ومقاهلل ُم٤م ؿمٕمر هبؿ ظم٤مًمد طمتك إذا هؿ سم٘مؽمة اجلٞمش()(ذات اًمٞمٛملم

 طمتك إذا يم٤من سم٤مًمثٜمٞم٦م اًمتل هيٌط قمٚمٞمٝمؿ ُمٜمٝم٤م ^يريمض ٟمذيرًا ًم٘مريش، وؾم٤مر اًمٜمٌل 

، ()ظمألت اًم٘مّمقاء: طمؾ طمؾ، وم٠محل٧م وم٘م٤مًمقا: وم٘م٤مل اًمٜم٤مس. سمريم٧م سمف راطمٚمتف

ُم٤م ظمألت اًم٘مّمقاء، وُم٤م ذاك هل٤م سمخٚمؼ وًمٙمـ ): ^ظمألت اًم٘مّمقاء، وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

واًمذي ٟمٗمز سمٞمده ٓ ي٠ًمًمقٟمٜمل ظمٓم٦م يٕمٔمٛمقن ): ، صمؿ ىم٤مل(طمًٌٝم٤م طم٤مسمس اًمٗمٞمؾ

ومٕمدل قمٜمٝمؿ طمتك : صمؿ زضمره٤م ومقصم٧ٌم، ىم٤مل. (ومٞمٝم٤م طمرُم٤مت اهلل إٓ أقمٓمٞمتٝمؿ إي٤مه٤م

، ومٚمؿ يٚمٌثف اًمٜم٤مس ()ٟمزل سم٠مىمَم احلديٌٞم٦م قمغم صمٛمد ىمٚمٞمؾ اعم٤مء يتؼموف اًمٜم٤مس شمؼمو٤مً 

وم٤مٟمتزع ؾمٝماًم ُمـ يمٜم٤مٟمتف صمؿ أُمرهؿ .  اًمٕمٓمش^ وؿمٙمل إمم رؾمقل اهلل ،طمتك ٟمزطمقه

، ومٌٞمٜمام هؿ يمذًمؽ ()أن جيٕمٚمقه ومٞمف، ومقاهلل ُم٤م زال جيٞمش هلؿ سم٤مًمري طمتك صدروا قمٜمف

إذ ضم٤مء سمديؾ سمـ ورىم٤مء اخلزاقمل ذم ٟمٗمر ُمـ ىمقُمف ُمـ ظمزاقم٦م ويم٤مٟمقا قمٞم٦ٌم ٟمّمح 

                                                 

ُمٙم٤من سملم راسمغ واجلحٗم٦م، واًمٓمٚمٞمٕم٦م ُم٘مدُم٦م اجلٞمش، وذًمؽ أن ىمريِم٤ًم عم٤م قمٚمٛم٧م :  اًمٖمٛمٞمؿ()

 وُمـ ُمٕمف يريدون اًمٕمٛمرة ظمرضم٧م ذم ضمٞمش يمٌػم عمٜمٕمٝمؿ ُمـ اًمٕمٛمرة ^سمخروج رؾمقل اهلل 

 سمجٞمش ىمريش، وسمٓمٚمٞمٕمتف سم٘مٞم٤مدة ظم٤مًمد، وم٠مُمر اًمّمح٤مسم٦م ^وُمـ دظمقل ُمٙم٦م، وم٠مظمؼم اًمٜمٌل 

 . وهل اجلٝم٦م اًمتل ومٞمٝم٤م ظم٤مًمد وُمـ ُمٕمف،أن يتجٝمقا ذات اًمٞمٛملم

 .اًمٖم٤ٌمر إؾمقد:  اًم٘مؽمة()

وهذه اًمثٜمٞم٦م ىمري٦ٌم ُمـ اعمقوع اًمذي ومٞمف .  اًمثٜمٞم٦م هل يم٤مًمٕم٘م٦ٌم ذم اجلٌؾ، أو يم٤مًمٓمريؼ ومٞمف()

مت٤مدت ذم قمدم : وأحل٧م. يمٚمٛم٦م شم٘م٤مل ًمٚمٜم٤مىم٦م إذا شمريم٧م اًمًػم ًمتًػم: وطمؾ. ضمٞمش ىمريش

 .اخلالء ًمإلسمؾ يم٤محلران ًمٚمخٞمؾ: وظمألت. اًم٘مٞم٤مم

 .أظمذ اعم٤مء ىمٚمٞماًل ىمٚمٞمالً : واًمتؼمض. اًمٌئر اًمتل ومٞمٝم٤م ُم٤مء ىمٚمٞمؾ: اعم٤مء اًم٘مٚمٞمؾ، واعمراد هٜم٤م:  اًمثٛمد()

: وجيٞمش. اجلٕم٦ٌم اًمتل شمقوع ومٞمٝم٤م اًمًٝم٤مم: واًمٙمٜم٤مٟم٦م. أظمذوا مجٞمع ُم٤م ومٞمف ُمـ اعم٤مء:  ٟمزطمقه()

 .رضمٕمقا رواء سمٕمد وردهؿ: وصدروا قمٜمف. يٗمقر
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 ()إين شمريم٧م يمٕم٥م سمـ ًم١مي وقم٤مُمر سمـ ًم١مي:  ُمـ أهؾ هت٤مُم٦م وم٘م٤مل()^رؾمقل اهلل 

 وهؿ ُم٘م٤مشمٚمقك وص٤مدوك قمـ ()ٟمزًمقا أقمداد ُمٞم٤مه احلديٌٞم٦م وُمٕمٝمؿ اًمٕمقذ اعمٓم٤مومٞمؾ

إٟم٤م مل ٟمجئ ًم٘مت٤مل أطمد، وًمٙمٜم٤م ضمئٜم٤م ُمٕمتٛمريـ، وإن ): ^وم٘م٤مل رؾمقل اهلل . اًمٌٞم٧م

ىمريِم٤ًم ىمد هنٙمتٝمؿ احلرب وأضت هبؿ، وم٢من ؿم٤مؤا ُم٤مددهتؿ ُمدة وخيٚمقا سمٞمٜمل وسملم 

 ()اًمٜم٤مس، وم٢من أفمٝمر، وم٢من ؿم٤مؤا أن يدظمٚمقا ومٞمام دظمؾ ومٞمف اًمٜم٤مس ومٕمٚمقا وإٓ وم٘مد مجقا

، ()وإن هؿ أسمقا ومقاًمذي ٟمٗمز سمٞمده ٕىم٤مشمٚمٜمٝمؿ قمغم أُمري هذا طمتك شمٜمٗمرد ؾم٤مًمٗمتل

وم٤مٟمٓمٚمؼ طمتك أشمك : ىم٤مل. ؾم٠مسمٚمٖمٝمؿ ُم٤م شم٘مقل: وم٘م٤مل سمديؾ. ()(وًمٞمٜمٗمذن اهلل أُمره

إٟم٤م ىمد ضمئٜم٤ميمؿ ُمـ هذا اًمرضمؾ وؾمٛمٕمٜم٤مه ي٘مقل ىمقًٓ، وم٢من ؿمئتؿ أن : ىمريِم٤ًم، ىم٤مل

وىم٤مل ذوو . ٓ طم٤مضم٦م ًمٜم٤م أن ختؼمٟم٤م قمٜمف سمٌمء: وم٘م٤مل ؾمٗمٝم٤مؤهؿ. ٟمٕمروف قمٚمٞمٙمؿ ومٕمٚمٜم٤م

                                                 

ه()  . أي ُمقوع اًمٜمّمح ًمف وإُم٤مٟم٦م قمغم هرِّب

 . يريد سمٜمل يمٕم٥م وسمٜمل قم٤مُمر، ومه٤م ومخذان ُمـ ىمريش، ويم٤من أهؾ ُمـ ُمٙم٦م ُمٜمٝمام()

. مجع قم٤مئذ، وهل اًمٜم٤مىم٦م ذات اًمٚمٌـ: مجع قمد، وهق اعم٤مء اًمذي ٓ اٟم٘مٓم٤مع ًمف، واًمٕمقذ:  أقمداد()

وُمراده أهنؿ ظمرضمقا سمذوات اًمٚمٌـ ُمـ اإلسمؾ . إُمٝم٤مت اًماليت ُمٕمٝمـ أـمٗم٤مهلـ: واعمٓم٤مومٞمؾ

، أو أهنؿ ظمرضمقا سم٤مًمٜم٤ًمء ُمٕمٝمـ أـمٗم٤مهلـ ُمـ ^ًمٚمتزود سمٚمٌٜمٝم٤م ًمٕمزُمٝمؿ ـمقل اًمٌ٘م٤مء ًمّمده 

 .أضمؾ ـمقل اعم٘م٤مم

 أي إن ؿم٤مءت ىمريش ص٤محلتٝمؿ ُمدة ُمـ اًمزُمـ، وخيٚمقن سمٞمٜمل وسملم ؾم٤مئر اًمٜم٤مس، وم٢من ()

اٟمتٍمت قمغم همػمهؿ وشمٌٕمقين يم٤مٟمقا هؿ سم٤مخلٞم٤مر، إن ؿم٤مؤوا شمٌٕمقين يمٖمػمهؿ، وإٓ يم٤مٟمقا ىمد 

 .اؾمؽماطمقا وشم٘مقوا ذم ومؽمة اًمّمٚمح

إٟمام قمٜمك اهلالك، ٕن اًم٤ًمًمٗم٦م ): ىم٤مل اسمـ اجلقزي ذم يمِمػ اعمِمٙمؾ. صٗمح٦م اًمٕمٜمؼ:  اًم٤ًمًمٗم٦م()

 .(ٓ شمٜمٗمرد قمام يٚمٞمٝم٤م إٓ سم٤مًم٘متؾ

 . أي ًمٞمٜمٍمن ديٜمف()
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ؾمٛمٕمتف ي٘مقل يمذا ويمذا، ومحدصمٝمؿ سمام ىم٤مل : ه٤مت ُم٤م ؾمٛمٕمتف ي٘مقل، ىم٤مل: اًمرأي ُمٜمٝمؿ

أي ىمقم، أًمًتؿ سم٤مًمقًمد؟ وأًم٧ًم سم٤مًمقاًمد؟ :  وم٘م٤مم قمروة سمـ ُمًٕمقد وم٘م٤مل^اًمٜمٌل 

أًمًتؿ شمٕمٚمٛمقن أين اؾمتٜمٗمرت أهؾ : ٓ، ىم٤مل: ومٝمؾ شمتٝمٛمقين؟ ىم٤مًمقا: سمغم، ىم٤مل: ىم٤مًمقا

وم٢من : سمغم، ىم٤مل:  ضمئتٙمؿ سم٠مهكم ووًمدي وُمـ أـم٤مقمٜمل؟ ىم٤مًمقا()قمٙم٤مظ ومٚمام سمٚمحقا قمكم

ائتف، وم٠مشم٤مه ومجٕمؾ يٙمٚمؿ : هذا ىمد قمرض ًمٙمؿ ظمٓم٦م رؿمد، اىمٌٚمقه٤م ودقمقين آشمف، ىم٤مًمقا

أي حمٛمد، : وم٘م٤مل قمروة قمٜمد ذًمؽ.  ٟمحًقا ُمـ ىمقًمف ًمٌديؾ^، وم٘م٤مل اًمٜمٌل ^اًمٜمٌل 

أرأي٧م إن اؾمت٠مصٚم٧م أُمر ىمقُمؽ، هؾ ؾمٛمٕم٧م سم٠مطمد ُمـ اًمٕمرب اضمت٤مح أهٚمف 

، وإين ٕرى أؿمقاسم٤ًم ُمـ ()، وم٢مين واهلل ٕرى وضمقه٤مً ()؟ وإن شمٙمـ إظمرى()ىمٌٚمؽ

اُمّمص سمٔمر : وم٘م٤مل ًمف أسمق سمٙمر ريض اهلل قمٜمف. ()اًمٜم٤مس ظمٚمٞم٘م٤ًم أن يٗمروا ويدقمقك

أُم٤م واًمذي : أسمق سمٙمر، ىم٤مل: ُمـ ذا؟ ىم٤مًمقا: ، أٟمحـ ٟمٗمر قمٜمف وٟمدقمف؟ وم٘م٤مل()اًمالت

                                                 

 . أي اُمتٜمٕمقا ُمـ اعمجلء ُمٕمل ًمٜمٍمشمٙمؿ()

 ^ ىمريِم٤ًم، ٕن اًمٜمٌل ^وأراد سم٘مقم اًمٜمٌل . آضمتٞم٤مح: وُمثٚمف. اإلهالك:  آؾمتئّم٤مل()

 .ىمرر ُمٜمٝمؿ

 . أراد اهنزام اعمًٚمٛملم وهمٚم٦ٌم ىمريش، وىمتؾ اعمًٚمٛملم()

وذم سمٕمض ٟمًخ اًمٌخ٤مري . أراد أن ىمريِم٤ًم ظمرضم٧م سم٠مذاومٝم٤م وؿمجٕم٤مهن٤م. إقمٞم٤من:  اًمقضمقه()

 .وهق شمّمحٞمػ (ٓ أرى): اعمٓمٌققم٦م

إظمالط ُمـ اًمٜم٤مس : إؿمقاب وإوؿم٤مب وإوسم٤مش وإؿم٤مي٥م): ىم٤مل ذم يمِمػ اعمِمٙمؾ ()

 .، يريد اًمّمح٤مسم٦مأي ٓ يٌٕمد ُمٜمٝمؿ أن يٗمروا: واعمٕمٜمك. أي طم٘مٞم٘م٤مً : ، وظمٚمٞم٘م٤مً (ُمـ ىم٤ٌمئؾ ؿمتك

اًمّمٜمؿ اًمذي يم٤من يٕمٌده : واًمالت. ىمٓمٕم٦م ُمـ اًمٚمحؿ شمٌ٘مك ذم ومرج اعمرأة سمٕمد ظمت٤مهن٤م:  اًمٌٔمر()

 .وهذه يمٚمٛم٦م شم٘مقهل٤م اًمٕمرب قمٜمد اًمِمتؿ. قمروة وىمقُمف صم٘مٞمػ
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وضمٕمؾ يٙمٚمؿ : ىم٤مل.  مل أضمزك هب٤م ٕضمٌتؽ()ٟمٗمز سمٞمده ًمقٓ يد يم٤مٟم٧م ًمؽ قمٜمدي

، واعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم ىم٤مئؿ قمغم رأس اًمٜمٌل () ومٙمٚمام شمٙمٚمؿ يمٚمٛم٦م أظمذ سمٚمحٞمتف^اًمٜمٌل 

 ضب ^ وُمٕمف اًمًٞمػ وقمٚمٞمف اعمٖمٗمر، ومٙمٚمام أهقى قمروة سمٞمده إمم حلٞم٦م اًمٜمٌل ^

، ومرومع قمروة رأؾمف ^أظمر يدك قمـ حلٞم٦م رؾمقل اهلل : يده سمٜمٕمؾ اًمًٞمػ، وىم٤مل ًمف

أي همدر، أًم٧ًم أؾمٕمك ذم همدرشمؽ؟ : اعمٖمػمة سمـ ؿمٕم٦ٌم، وم٘م٤مل: ُمـ هذا؟ ىم٤مل: وم٘م٤مل

وم٘م٤مل . ويم٤من اعمٖمػمة صح٥م ىمقُم٤ًم ذم اجل٤مهٚمٞم٦م وم٘متٚمٝمؿ وأظمذ أُمقاهلؿ صمؿ ضم٤مء وم٠مؾمٚمؿ

 صمؿ إن قمروة ضمٕمؾ ()(أُم٤م اإلؾمالم وم٠مىمٌؾ، وأُم٤م اعم٤مل ومٚم٧ًم ُمٜمف ذم رء): ^اًمٜمٌل 

 ٟمخ٤مُم٦م إٓ ^ومقاهلل ُم٤م شمٜمخؿ رؾمقل اهلل :  سمٕمٞمٜمٞمف، ىم٤مل^يرُمؼ أصح٤مب اًمٜمٌل 

وإذا . وإذا أُمرهؿ اسمتدروا أُمره. ومدًمؽ هب٤م وضمٝمف وضمٚمدهوىمٕم٧م ذم يمػ رضمؾ ُمٜمٝمؿ 

 وإذا شمٙمٚمٛمقا ظمٗمْمقا أصقاهتؿ قمٜمده، وُم٤م () قمغم ووقئفشمقو٠م يم٤مدوا ي٘متتٚمقن

أي ىمقم، واهلل ًم٘مد : ومرضمع قمروة إمم أصح٤مسمف وم٘م٤مل. حيدون إًمٞمف اًمٜمٔمر شمٕمٔمٞماًم ًمف

واهلل إن رأي٧م ُمٚمٙم٤ًم ىمط . وومدت قمغم اعمٚمقك ووومدت قمغم ىمٞمٍم ويمنى واًمٜمج٤مر

واهلل إن يتٜمخؿ ٟمخ٤مُم٦م إٓ .  حمٛمداً ^يٕمٔمٛمف أصح٤مسمف ُم٤م يٕمٔمؿ أصح٤مب حمٛمد 

وإذا أُمرهؿ اسمتدروا أُمره، وإذا . وىمٕم٧م ذم يمػ رضمؾ ُمٜمٝمؿ ومدًمؽ هب٤م وضمٝمف وضمٚمده

                                                 

 .إن أسم٤م سمٙمر أقم٤مٟمف سمٕمنم ُمـ اإلسمؾ ذم دي٦م يم٤مٟم٧م قمٚمٞمف: ىمٞمؾ.  أي ًمقٓ ُمٕمروف ؾم٤مسمؼ ُمٜمؽ زم()

 يم٤من ُمـ قم٤مدة اًمٕمرب قمٜمد اعمح٤مدصم٦م أن يٚمٛمس أطمدهؿ حلٞم٦م ُمـ حي٤مدصمف، ٓؾمٞمام قمٜمد اعمالـمٗم٦م ()

 .^ويم٤من ُمـ حي٤مدصمف ٟمٔمػمًا ًمف، وإٟمام ُمٜمٕمف اعمٖمػمة ٕٟمف ًمٞمس ٟمٔمػمًا ًمٚمٜمٌل 

 . أن ي٘مًٛمف^ أي ٓ أشمٕمرض عم٤مل اًمٙمٗم٤مر، ٕٟمف أظمذ همدرًا، ويم٤من اعمٖمػمه ـمٚم٥م ُمـ اًمٜمٌل ()

 .^ أي يت٤ًمسم٘مقن إمم سم٘مٞم٦م ووقء اًمٜمٌل ()
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شمقو٠م يم٤مدوا ي٘متتٚمقن قمغم ووقئف، وإذا شمٙمٚمٛمقا ظمٗمْمقا أصقاهتؿ قمٜمده، وُم٤م 

وإٟمف ىمد قمرض قمٚمٞمٙمؿ ظمٓم٦م رؿمد وم٤مىمٌٚمقه٤م، وم٘م٤مل . حيدون اًمٜمٔمر إًمٞمف شمٕمٔمٞماًم ًمف

 وأصح٤مسمف ^ومٚمام أذف قمغم اًمٜمٌل . ائتف: دقمقين آشمف، وم٘م٤مًمقا: رضمؾ ُمـ سمٜمل يمٜم٤مٟم٦م

، ومٌٕمث٧م (هذا ومالن وهق ُمـ ىمقم يٕمٔمٛمقن اًمٌدن وم٤مسمٕمثقه٤م ًمف): ^ىم٤مل رؾمقل اهلل 

ؾمٌح٤من اهلل، ُم٤م يٜمٌٖمل هل١مٓء أن : ومٚمام رأى ذًمؽ ىم٤مل. ()ًمف، واؾمت٘مٌٚمف اًمٜم٤مس يٚمٌقن

 ()رأي٧م اًمٌدن ىمد ىمٚمدت وأؿمٕمرت: ومٚمام رضمع إمم أصح٤مسمف ىم٤مل. يّمدوا قمـ اًمٌٞم٧م

: ُمٙمرز سمـ طمٗمص، وم٘م٤مل:  ي٘م٤مل ًمف()وم٘م٤مم رضمؾ ُمٜمٝمؿ. ومام أرى أن يّمدوا قمـ اًمٌٞم٧م

هذا ُمٙمرز، وهق رضمؾ ): ^ومٚمام أذف قمٚمٞمٝمؿ ىم٤مل اًمٜمٌل . ائتف: دقمقين آشمف، وم٘م٤مًمقا

 ومٌٞمٜمام هق يٙمٚمٛمف إذ ضم٤مء ؾمٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو، ىم٤مل ^، ومجٕمؾ يٙمٚمؿ اًمٜمٌل ()(وم٤مضمر

ىمد ): ^أٟمف عم٤م ضم٤مء ؾمٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو ىم٤مل اًمٜمٌل : وم٠مظمؼمين أيقب، قمـ قمٙمرُم٦م: ُمٕمٛمر

ومج٤مء ؾمٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو : ىم٤مل اًمزهري ذم طمديثف: ىم٤مل ُمٕمٛمر. (ؾمٝمؾ ًمٙمؿ ُمـ أُمريمؿ

 ^ اًمٙم٤مشم٥م وم٘م٤مل اًمٜمٌل ^ه٤مت ايمت٥م سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٙمؿ يمت٤مسم٤ًم، ومدقم٤م اًمٜمٌل : وم٘م٤مل

                                                 

أي :  وأصح٤مسمف هدي٤ًم ًمٞمذسمحقه ذم احلرم، اسمٕمثقه٤م^هل اإلسمؾ اًمتل ؾم٤مىمٝم٤م اًمٜمٌل :  اًمٌدن()

أصمػموه٤م ًمتٛمٌم أُم٤مم هذا اًمرضمؾ اًمٙمٜم٤مين، وزاد اًمّمح٤مسم٦م اًمتٚمٌٞم٦م ًمٞمِمٕمروه أهنؿ أشمقا طمج٤مضم٤ًم 

 .ٓ حم٤مرسملم

وإؿمٕم٤مر هق أن يٓمٕمـ ذم . هق أن يٕمٚمؼ ذم قمٜمؼ اهلدي رء ًمٞمٕمٚمؿ أهن٤م هدي:  اًمت٘مٚمٞمد()

 .ضم٤مٟم٥م ؾمٜم٤مم اًمٌٕمػم اعمٝمدى إيٛمـ طمتك يًٞمؾ ُمٜمف اًمدم، ًمٞمٕمٚمؿ أٟمف هدي

 . أي ُمـ ىمريش، وهق ُمـ سمٜمل قم٤مُمر سمـ ًم١مي()

أُم٤م اًمٗمجقر . ويم٠من هذا أىمرب، وم٘مد طمدث ُمٜمف قمدة همدرات ومٞمام ؾمٌؼ (هم٤مدر) ذم رواي٦م ()

 .قمٜمد جملء أيب ضمٜمدل يدل قمغم ظمالف ذًمؽأشمٞم٦م ومٛم٘مقًمتف 
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أُم٤م اًمرمحـ ومقاهلل ُم٤م أدري ُم٤م هل، : وم٘م٤مل ؾمٝمٞمؾ: (سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ): ايمت٥م

واهلل ٓ ٟمٙمتٌٝم٤م إٓ : وم٘م٤مل اعمًٚمٛمقن. سم٤مؾمٛمؽ اًمٚمٝمؿ، يمام يمٜم٧م شمٙمت٥م: وًمٙمـ ايمت٥م

هذا ُم٤م ): صمؿ ىم٤مل. (ايمت٥م سم٤مؾمٛمؽ اًمٚمٝمؿ): ^وم٘م٤مل اًمٜمٌل . سمًؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

واهلل ًمق يمٜم٤م ٟمٕمٚمؿ أٟمؽ رؾمقل اهلل ُم٤م : ، وم٘م٤مل ؾمٝمٞمؾ(ىم٤مى قمٚمٞمف حمٛمد رؾمقل اهلل

: ^حمٛمد سمـ قمٌداهلل، وم٘م٤مل اًمٜمٌل : وًمٙمـ ايمت٥م. صددٟم٤مك قمـ اًمٌٞم٧م وٓ ىم٤مشمٚمٜم٤مك

: ىم٤مل اًمزهري. (حمٛمد سمـ قمٌداهلل: واهلل إين ًمرؾمقل اهلل وإن يمذسمتٛمقين، ايمت٥م)

. (ٓ ي٠ًمًمقٟمٜمل ظمٓم٦م يٕمٔمٛمقن ومٞمٝم٤م طمرُم٤مت اهلل إٓ أقمٓمٞمتٝمؿ إي٤مه٤م): وذًمؽ ًم٘مقًمف

واهلل : وم٘م٤مل ؾمٝمٞمؾ. (قمغم أن ختٚمقا سمٞمٜمٜم٤م وسملم اًمٌٞم٧م ومٜمٓمقف سمف): ^وم٘م٤مل ًمف اًمٜمٌل 

وم٘م٤مل . ، وًمٙمـ ذًمؽ ُمـ اًمٕم٤مم اعم٘مٌؾ، ومٙمت٥م()ٓ شمتحدث اًمٕمرب أٟم٤م أظمذٟم٤م وٖمٓم٦م

 ىم٤مل .وقمغم أٟمف ٓ ي٠مشمٞمؽ ُمٜم٤م رضمؾ وإن يم٤من قمغم ديٜمؽ إٓ رددشمف إًمٞمٜم٤م: ؾمٝمٞمؾ

ؾمٌح٤من اهلل، يمٞمػ يرد إمم اعمنميملم وىمد ضم٤مء ُمًٚماًم؟ ومٌٞمٜمام هؿ يمذًمؽ إذ : اعمًٚمٛمقن

وىمد ظمرج ُمـ أؾمٗمؾ ُمٙم٦م . ()دظمؾ أسمق ضمٜمدل سمـ ؾمٝمٞمؾ سمـ قمٛمرو يرؾمػ ذم ىمٞمقده

هذا ي٤م حمٛمد أول ُمـ أىم٤موٞمؽ : طمتك رُمك سمٜمٗمًف سملم أفمٝمر اعمًٚمٛملم، وم٘م٤مل ؾمٝمٞمؾ

ومقاهلل إذًا مل : ىم٤مل. (إٟم٤م مل ٟم٘مض اًمٙمت٤مب سمٕمد): ^وم٘م٤مل اًمٜمٌل .  أن شمرده إزم()قمٚمٞمف

ُم٤م أٟم٤م سمٛمجٞمز ذًمؽ : ، ىم٤مل()(وم٠مضمزه زم): ^ىم٤مل اًمٜمٌل . أص٤محلؽ قمغم رء أسمداً 

                                                 

 . أي ىمٝمراً ()

 .يٛمٌم ُمِمٞم٤ًم سمٓمٞمئ٤ًم سم٥ًٌم اًم٘مٞمد:  اعمٕمٜمك()

 . أي أول ُم٤م أـمٚم٥م شمٜمٗمٞمذه مم٤م ص٤محلتؽ قمٚمٞمف()

 .أُمض زم ومٕمكم ومٞمف ومال أرده إًمٞمؽ:  اعمٕمٜمك()
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ىم٤مل أسمق . سمؾ ىمد أضمزٟم٤مه ًمؽ: ىم٤مل ُمٙمرز. ُم٤م أٟم٤م سمٗم٤مقمؾ: ىم٤مل. (سمغم وم٤مومٕمؾ): ىم٤مل. ًمؽ

شمرون ُم٤م ىمد أي ُمٕمنم اعمًٚمٛملم، أرد إمم اعمنميملم وىمد ضمئ٧م ُمًٚماًم؟ أٓ : ضمٜمدل

وم٠مشمٞم٧م ٟمٌل : ىم٤مل قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب: ىم٤مل .ًم٘مٞم٧م؟ ويم٤من ىمد قمذب قمذاسم٤ًم ؿمديدًا ذم اهلل

أًمًٜم٤م قمغم احلؼ وقمدوٟم٤م : ، ىمٚم٧م(سمغم): أًم٧ًم ٟمٌل اهلل طمً٘م٤م؟ ىم٤مل: وم٘مٚم٧م^ اهلل 

إين رؾمقل ): ؟ ىم٤مل()ومٚمؿ ٟمٕمٓمل اًمدٟمٞم٦م ذم ديٜمٜم٤م إذن: ، ىمٚم٧م(سمغم): قمغم اًم٤ٌمـمؾ؟ ىم٤مل

َأَوًَمْٞمَس يمٜم٧م حتدصمتٜم٤م أٟم٤م ؾمٜم٠ميت اًمٌٞم٧م : ىمٚم٧م. (اهلل، وًم٧ًم أقمّمٞمف، وهق ٟم٤مسي

وم٢مٟمؽ آشمٞمف ): ٓ، ىم٤مل: ىمٚم٧م: ىم٤مل (سمغم، وم٠مظمؼمشمؽ أٟم٤م ٟم٠مشمٞمف اًمٕم٤مم؟): ومٜمٓمقف سمف؟ ىم٤مل

ي٤م أسم٤م سمٙمر، أًمٞمس هذا ٟمٌل اهلل طمً٘م٤م، : وم٠مشمٞم٧م أسم٤م سمٙمر، وم٘مٚم٧م: ىم٤مل. ()(وُمٓمقف سمف

ومٚمؿ ٟمٕمٓمل : سمغم، ىمٚم٧م: أًمًٜم٤م قمغم احلؼ وقمدوٟم٤م قمغم اًم٤ٌمـمؾ؟ ىم٤مل: سمغم، ىمٚم٧م: ىم٤مل

وًمٞمس يٕميص رسمف وهق ^ أهي٤م اًمرضمؾ، إٟمف ًمرؾمقل اهلل : اًمدٟمٞم٦م ذم ديٜمٜم٤م إذن؟ ىم٤مل

أًمٞمس يم٤من حيدصمٜم٤م أٟم٤م ؾمٜم٠ميت :  ومقاهلل إٟمف قمغم احلؼ، ىمٚم٧م()ٟم٤مسه، وم٤مؾمتٛمًؽ سمٖمرزه

وم٢مٟمؽ آشمٞمف : ىم٤مل. ٓ: سمغم، أوم٠مظمؼمك أٟمؽ شم٠مشمٞمف اًمٕم٤مم؟ ىمٚم٧م: اًمٌٞم٧م ومٜمٓمقف سمف؟ ىم٤مل

                                                 

 أي احل٤مًم٦م اًمدون، واًمتل ومٞمٝم٤م رء ُمـ اًمْمٕمػ، يِمػم إمم ُم٤م ذم هذا اًمّمٚمح ُمـ ذوط ()

 .ومٞمٝم٤م إضمح٤مف قمغم اعمًٚمٛملم ذم ٟمٔمره

 ىمد أري ذم اعمٜم٤مم أٟمف يٕمتٛمر سم٤مًمٌٞم٧م هق وأصح٤مسمف، وم٠مظمؼمهؿ سمذًمؽ، ^ وذًمؽ أن اًمٜمٌل ()

  : ُم٤م أؿم٤مر إًمٞمف رسمٜم٤م ضمؾ وقمال سم٘مقًمف– يمام ذيمر أهؾ اًمتٗمًػم –ورؤي٤م إٟمٌٞم٤مء طمؼ، وهذا 

               [27 :اًمٗمتح]. 

قمدم خم٤مًمٗمتف : هق ُم٤م يقوع ومقق اًمٌٕمػم، ويًتٛمًؽ سمف اًمرايم٥م ومقىمف، واعمراد هٜم٤م:  اًمٖمرز()

^. 
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ومٚمام ومرغ ُمـ : ىم٤مل. ()ومٕمٛمٚم٧م ًمذًمؽ أقمامًٓ : ىم٤مل قمٛمر: ىم٤مل اًمزهري. وُمٓمقف سمف

: ، ىم٤مل(ىمقُمقا وم٤مٟمحروا صمؿ اطمٚم٘مقا): ٕصح٤مسمف^ ىمْمٞم٦م اًمٙمت٤مب ىم٤مل رؾمقل اهلل 

 ، ومٚمام مل ي٘مؿ ُمٜمٝمؿ أطمد دظمؾ()ومقاهلل ُم٤م ىم٤مم ُمٜمٝمؿ رضمؾ طمتك ىم٤مل ذًمؽ صمالث ُمرات

ي٤م ٟمٌل اهلل، أحت٥م :  ومذيمر هل٤م ُم٤م ًم٘مل ُمـ اًمٜم٤مس وم٘م٤مًم٧م أم ؾمٚمٛم٦م، قمغم أم ؾمٚمٛم٦م^

ذًمؽ؟ اظمرج صمؿ ٓ شمٙمٚمؿ أطمدًا ُمٜمٝمؿ يمٚمٛم٦م، طمتك شمٜمحر سمدٟمؽ، وشمدقمق طم٤مًم٘مؽ 

ٟمحر سمدٟمف، ودقم٤م طم٤مًم٘مف . ومخرج ومٚمؿ يٙمٚمؿ أطمدًا ُمٜمٝمؿ طمتك ومٕمؾ ذًمؽ. ومٞمحٚم٘مؽ

 وضمٕمؾ سمٕمْمٝمؿ حيٚمؼ سمٕمْم٤ًم طمتك يم٤مد سمٕمْمٝمؿ ،ومٚمام رأوا ذًمؽ ىم٤مُمقا ومٜمحروا. ومحٚم٘مف

 : صمؿ ضم٤مءه ٟمًقة ُم١مُمٜم٤مت، وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم. ي٘متؾ سمٕمْم٤ًم همامً               

                    [10 :اعمٛمتحٜم٦م]طمتك سمٚمغ  :    

     . 

ومتزوج إطمدامه٤م ُمٕم٤موي٦م اسمـ أيب . ومٓمٚمؼ قمٛمر يقُمئذ اُمرأشملم يم٤مٟمت٤م ًمف ذم اًمنمك

إمم اعمديٜم٦م ومج٤مءه أسمق سمّمػم ^ صمؿ رضمع اًمٜمٌل . ؾمٗمٞم٤من، وإظمرى صٗمقان سمـ أُمٞم٦م

اًمٕمٝمد اًمذي ضمٕمٚم٧م : رضمؾ ُمـ ىمريش وهق ُمًٚمؿ، وم٠مرؾمٚمقا ذم ـمٚمٌف رضمٚملم، وم٘م٤مًمقا

ومدومٕمف إمم اًمرضمٚملم، ومخرضم٤م سمف طمتك سمٚمٖم٤م ذا احلٚمٞمٗم٦م، ومٜمزًمقا ي٠ميمٚمقن ُمـ متر هلؿ، . ًمٜم٤م

واهلل إين ٕرى ؾمٞمٗمؽ هذا ي٤م ومالن ضمٞمدًا، وم٤مؾمتٚمف : وم٘م٤مل أسمق سمّمػم ٕطمد اًمرضمٚملم

                                                 

 ًمت٘م٤مسمؾ هذا اعمقىمػ وهذه ، أي قمٛمؾ قمٛمر أقمامًٓ ص٤محل٦م ُمـ صالة وصٞم٤مم وصدىم٦م وإقمت٤مق()

 . ًمٕمؾ اهلل أن يٙمٗمره قمٜمف،^اعمٕم٤مرو٦م حلٙمؿ اًمٜمٌل 

 وذًمؽ أن اًمّمح٤مسم٦م يم٤مٟمقا يريدون اًمٕمٛمرة ذم ؾمٗمرهتؿ شمٚمؽ، ومٚمام شمؿ اًمّمٚمح قمغم شم٠مضمٞمٚمٝم٤م ()

يم٤من ذًمؽ رضم٤مء أن ي٠ميت أُمر : سمٕمد قم٤مم، أص٤مهبؿ همؿ وطمزن، ومل ي٤ٌمدروا إمم احلٚمؼ، ىمٞمؾ

 .يٌٓمؾ هذا اًمّمٚمح ومٞمتٛمقن قمٛمرهتؿ



 عبداهلل الجبرين. د  التعامل مع غير المسلمين

 

 - 67 -  

 

 

 

أرين : وم٘م٤مل أسمق سمّمػم. أضمؾ واهلل، إٟمف جلٞمد، ًم٘مد ضمرسم٧م سمف صمؿ ضمرسم٧م:  وم٘م٤مل،أظمر

أٟمٔمر إًمٞمف، وم٠مُمٙمٜمف ُمٜمف، وميسمف طمتك سمرد، وومر أظمر طمتك أشمك اعمديٜم٦م، ومدظمؾ 

، ومٚمام اٟمتٝمك إمم (ًم٘مد رأى هذا ذقمراً ): طملم رآه^ اعمًجد يٕمدو، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

ي٤م ٟمٌل اهلل ىمد واهلل : ومج٤مء أسمق سمّمػم وم٘م٤مل. ىمتؾ ص٤مطمٌل وإين عم٘متقل: ىم٤مل^ اًمٜمٌل 

ويؾ أُمف ): ^ىم٤مل اًمٜمٌل . أورم اهلل ذُمتؽ، ىمد رددشمٜمل إًمٞمٝمؿ صمؿ أٟمج٤مين اهلل ُمٜمٝمؿ

، ومخرج ()ومٚمام ؾمٛمع ذًمؽ قمرف أٟمف ؾمػمده إًمٞمٝمؿ. (ُُمًٕمر طمرب ًمق يم٤من ًمف أطمد

ويٜمٗمٚم٧م ُمٜمٝمؿ أسمق ضمٜمدل سمـ ؾمٝمٞمؾ ومٚمحؼ سم٠ميب سمّمػم، : طمتك أشمك ؾمٞمػ اًمٌحر، ىم٤مل

ومجٕمؾ ٓ خيرج ُمـ ىمريش رضمؾ ىمد أؾمٚمؿ إٓ حلؼ سم٠ميب سمّمػم طمتك اضمتٛمٕم٧م ُمٜمٝمؿ 

قمّم٤مسم٦م، ومقاهلل ُم٤م يًٛمٕمقن سمٕمػم ظمرضم٧م ًم٘مريش إمم اًمِم٤مم إٓ اقمؽموقا هل٤م 

شمٜم٤مؿمده اهلل واًمرطمؿ عم٤م ^ وم٠مرؾمٚم٧م ىمريش إمم اًمٜمٌل . وم٘متٚمقهؿ وأظمذوا أُمقاهلؿ

  :إًمٞمٝمؿ وم٠مٟمزل اهلل شمٕم٤ممم^ ومٛمـ أشم٤مه ومٝمق آُمـ، وم٠مرؾمؾ اًمٜمٌل : أرؾمؾ     

                                طمتك

 سمٚمغ               [26 - 24 :اًمٗمتح]() .

وطم٤مًمقا . يم٤مٟم٧م محٞمتٝمؿ أهنؿ مل ي٘مروا أٟمف ٟمٌل اهلل ومل ي٘مروا سمًٌؿ اهلل اًمرمحـ اًمرطمٞمؿ

. ()رواه اًمٌخ٤مري. سمٞمٜمٝمؿ وسملم اًمٌٞم٧م

                                                 

ِٕمر. يمٚمٛم٦م شمٕمج٥م:  ويؾ أُمف() ًْ  ًمـ ^إؿم٤مرة إمم أٟمف  (ًمق يم٤من ًمف أقمقان): وىمقًمف. اعمقىمد: واعُم

 . قمغم ُمقىمٗمف إول سمتًٚمٞمٛمف إمم اًمٙمٗم٤مر إن ـمٚمٌقا ذًمؽ^يٕملم أسم٤م سمّمػم، وإؿم٤مرة إمم أٟمف 

 . سمٓمـ ُمٙم٦م هق احلديٌٞم٦م، وهل ىمري٦ٌم ُمـ ُمٙم٦م()

 (.2732، 2731)اًمنموط :  صحٞمح اًمٌخ٤مري()
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أٟمف ىم٤مل سمٕمد ذيمره ظمؼم يمٕم٥م سمـ - ريض اهلل قمٜمف –قمـ يمٕم٥م سمـ ُم٤مًمؽ  - 4

إمم أن يٙمت٥م سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝمؿ - أي دقم٤م هيقد اعمديٜم٦م  - ^ودقم٤مهؿ اًمٜمٌل »: إذف

 سمٞمٜمف وسمٞمٜمٝمؿ وسملم اعمًٚمٛملم قم٤مُم٦م ^يمت٤مسًم٤م يٜمتٝمقن إمم ُم٤م ومٞمف، ومٙمت٥م اًمٜمٌل 

 ()شصحٞمٗم٦م

                                                 

 سم٢مؾمٜم٤مد رضم٤مًمف صم٘م٤مت، 198 - 3/196، واًمٌٞمٝم٘مل ذم دٓئؾ اًمٜمٌقة (3000) رواه أسمق داود ()

، وصحٞمح (9733)ٟمٔمر ذم ُمّمٜمػ قمٌد اًمرزاق ت. وًمف ؿمقاهد يمثػمة هق هب٤م صحٞمح

، ودٓئؾ 2/71، وـمٌ٘م٤مت اسمـ ؾمٕمد (2415)، وصحٞمح ُمًٚمؿ (2846)اًمٌخ٤مري 

، 303، واًمًػمة اًمٜمٌقي٦م اًمّمحٞمح٦م ٕيمرم اًمٕمٛمري ص 428، 3/407اًمٜمٌقة ًمٚمٌٞمٝم٘مل 

 .68 - 60، وُمروي٤مت شم٤مريخ هيقد اعمديٜم٦م ٕيمرم اًمًٜمدي ص 304
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: ه مـفمؤ هدايا غر ادسؾؿني وبقعه ورشا^قبول الـبي : ادطؾب الثامن

أهدى اعم٘مقىمس اًم٘مٌٓمل إمم : ىم٤مل- ريض اهلل قمٜمف –قمـ سمريدة سمـ احلّمٞم٥م  - 1

، وإظمرى ^ ضم٤مريتلم، إطمدامه٤م ُم٤مري٦م أم إسمراهٞمؿ اسمـ رؾمقل اهلل ^رؾمقل اهلل 

 حل٤ًمن سمـ صم٤مسم٧م، وهل أم قمٌد اًمرمحـ سمـ طم٤ًمن، وأهدى ًمف ^وهٌٝم٤م رؾمقل اهلل 

. () ذًمؽ ُمٜمف^سمٖمٚم٦م، وم٘مٌؾ رؾمقل اهلل 

 أهدى ًمرؾمقل ()أن أيمٞمدر دوُم٦م اجلٜمدل- ريض اهلل قمٜمف –قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ  - 2

واًمذي ٟمٗمس حمٛمد سمٞمده، إن ُمٜم٤مديؾ ؾمٕمد »:  طمٚم٦م، ومٕمج٥م اًمٜم٤مس ُمٜمٝم٤م، وم٘م٤مل^اهلل 

. ()رواه ُمًٚمؿ. شسمـ ُمٕم٤مذ ذم اجلٜم٦م أطمًـ ُمـ هذا

يمٜم٧م : طمدصمٜمل ؾمٚمامن اًمٗم٤مرد طمديثف ُمـ ومٞمف ىم٤مل: قمـ قمٌد اهلل سمـ قم٤ٌمس ىم٤مل - 3

، ويم٤من أيب ده٘م٤من ()رضماًل وم٤مرؾمًٞم٤م ُمـ أهؾ أصٌٝم٤من ُمـ أهؾ ىمري٦م ُمٜمٝم٤م ي٘م٤مل هل٤م ضمل

، ويمٜم٧م أطم٥م ظمٚمؼ اهلل إًمٞمف، ومٚمؿ يزل سمف طمٌف إي٤مي طمتك طمًٌٜمل ذم سمٞمتف يمام ()ىمريتف

                                                 

، واًمٓمؼماين ذم إوؾمط يمام ذم جمٛمع اًمٌحريـ (1935يمِمػ إؾمت٤مر ) رواه اًمٌزار ()

: 4/152، وىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع 4/391وطمًٜمف احل٤مومظ ذم اإلص٤مسم٦م . (2059)

ىمٌقل : اجلٝم٤مد: ، وًمف ؿمقاهد شمٜمٔمر ذم ُمّمٜمػ اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌمشرضم٤مل اًمٌزار رضم٤مل اًمّمحٞمح»

 .4/391، اإلص٤مسم٦م 12/470هداي٤م اعمنميملم 

 .شويم٤من ٟمٍماٟمًٞم٤م»: 5/331 ىم٤مل ذم اًمٗمتح ()

 .، ورواه اًمٌخ٤مري شمٕمٚمٞمً٘م٤م ذم اهل٦ٌم سم٤مب ىمٌقل اهلدي٦م ُمـ اعمنميملم(2469) صحٞمح ُمًٚمؿ ()

ؾمٜم٦م إطمدى - ريض اهلل قمٜمف – وىمد ومتح اعمًٚمٛمقن هذه اًم٘مري٦م ذم زُمـ قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب ()

 .7/114، واًمٌداي٦م واًمٜمٝم٤مي٦م 308يٜمٔمر ومتقح اًمٌٚمدان، ص . وقمنميـ ًمٚمٝمجرة

، سمٚمقغ إُم٤مين 2/145يٜمٔمر اًمٜمٝم٤مي٦م . رئٞمس اًم٘مري٦م:  اًمده٘م٤من سمٙمن اًمدال ووٛمٝم٤م()

22/262. 
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 اًمذي يقىمده٤م ٓ ()حتٌس اجل٤مري٦م، واضمتٝمدت ذم اعمجقؾمٞم٦م طمتك يمٜم٧م ىمٓمـ اًمٜم٤مر

ومِمٖمؾ ذم سمٜمٞم٤من ًمف : قمٔمٞمٛم٦م، ىم٤مل( )ويم٤مٟم٧م ٕيب وٞمٕم٦م: ىم٤مل. ()يؽميمٝم٤م ختٌق ؾم٤مقم٦م

ي٤م سمٜمل إين ىمد ؿمٖمٚم٧م ذم سمٜمٞم٤مين هذا اًمٞمقم قمـ وٞمٕمتل وم٤مذه٥م : يقًُم٤م وم٘م٤مل زم

ومخرضم٧م أريد وٞمٕمتف، ومٛمررت سمٙمٜمٞم٦ًم ُمـ . وم٤مـمٚمٕمٝم٤م، وأُمرين ومٞمٝم٤م سمٌٕمض ُم٤م يريد

يمٜم٤مئس اًمٜمّم٤مرى، ومًٛمٕم٧م أصقاهتؿ ومٞمٝم٤م وهؿ يّمٚمقن، ويمٜم٧م ٓ أدري ُم٤م أُمر 

اًمٜم٤مس حلٌس أيب إي٤مي ذم سمٞمتف، ومٚمام ُمررت هبؿ وؾمٛمٕم٧م أصقاهتؿ دظمٚم٧م قمٚمٞمٝمؿ 

: ومٚمام رأيتٝمؿ أقمجٌتٜمل صالهتؿ، ورهم٧ٌم ذم أُمرهؿ، وىمٚم٧م: ىم٤مل. أٟمٔمر ُم٤م يّمٜمٕمقن

هذا واهلل ظمػم ُمـ اًمديـ اًمذي ٟمحـ قمٚمٞمف، ومق اهلل ُم٤م شمريمتٝمؿ طمتك همرسم٧م اًمِمٛمس، 

: سم٤مًمِم٤مم، ىم٤مل: أيـ أصؾ هذا اًمديـ؟ ىم٤مًمقا: وشمريم٧م وٞمٕم٦م أيب ومل آهت٤م، وم٘مٚم٧م هلؿ

: ومٚمام ضمئتف ىم٤مل: صمؿ رضمٕم٧م إمم أيب وىمد سمٕم٨م ذم ـمٚمٌل وؿمٖمٚمتف قمـ قمٛمٚمف يمٚمف، ىم٤مل

ي٤م أسم٧م ُمررت : ىمٚم٧م: أي سمٜمل أيـ يمٜم٧م؟ أمل أيمـ قمٝمدت إًمٞمؽ ُم٤م قمٝمدت، ىم٤مل

سمٜم٤مس يّمٚمقن ذم يمٜمٞم٦ًم هلؿ، وم٠مقمجٌٜمل ُم٤م رأي٧م ُمـ ديٜمٝمؿ، ومق اهلل ُم٤م زًم٧م قمٜمدهؿ 

أي سمٜمل ًمٞمس ذم ذًمؽ اًمديـ ظمػم، ديٜمؽ وديـ آسم٤مئؽ : ىم٤مل. طمتك همرسم٧م اًمِمٛمس

، ومجٕمؾ ذم رضمكم ()ومخ٤مومٜمل: ىم٤مل. يمال واهلل إٟمف ظمػم ُمـ ديٜمٜم٤م: ىمٚم٧م: ىم٤مل. ظمػم ُمٜمف

 .ىمٞمًدا صمؿ طمًٌٜمل ذم سمٞمتف

                                                 

 أي أٟمف أصٌح ظم٤مزن اًمٜم٤مر اًمتل يٕمٌده٤م اعمجقس، وظم٤مدُمٝم٤م، ومٙم٤من ُمالزًُم٤م هل٤م ٓ يٗم٤مرىمٝم٤م، ()

 .4/85اًمٜمٝم٤مي٦م . ُمـ ىمٓمـ ذم اعمٙم٤من إذا ًمزُمف

 .1/163اعمّم٤ٌمح .  أي ٓ يؽمك هلٌٝم٤م خيٛمد()

 .اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ. اًمٕم٘م٤مر:  اًمْمٞمٕم٦م()

 . أي ظم٤مف قمٚمٞمف أن يؽمك ديٜمف()
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 ُمـ اًمِم٤مم ()إذا ىمدم قمٚمٞمٙمؿ ريم٥م: وسمٕمث٧م إمم اًمٜمّم٤مرى وم٘مٚم٧م هلؿ: ىم٤مل

وم٘مدم قمٚمٞمٝمؿ ريم٥م ُمـ اًمِم٤مم دم٤مر ُمـ : ىم٤مل. دم٤مر ُمـ اًمٜمّم٤مرى وم٠مظمؼموين هبؿ

إذا ىمْمقا طمقائجٝمؿ وأرادوا اًمرضمٕم٦م إمم : وم٘مٚم٧م هلؿ: ىم٤مل. اًمٜمّم٤مرى وم٠مظمؼموين هبؿ

ومٚمام أرادوا اًمرضمٕم٦م إمم سمالدهؿ أظمؼموين هبؿ، وم٠مًم٘مٞم٧م : ىم٤مل. سمالدهؿ ومآذٟمقين هبؿ

ُمـ : احلديد ُمـ رضمكم، صمؿ ظمرضم٧م ُمٕمٝمؿ طمتك ىمدُم٧م اًمِم٤مم، ومٚمام ىمدُمتٝم٤م ىمٚم٧م

إين : ومجئتف وم٘مٚم٧م: ىم٤مل.  ذم اًمٙمٜمٞم٦ًم()إؾم٘مػ: أومْمؾ أهؾ هذا اًمديـ؟ ىم٤مًمقا

رهم٧ٌم ذم هذا اًمديـ وأطم٧ٌٌم أن أيمقن ُمٕمؽ أظمدُمؽ ذم يمٜمٞمًتؽ، وأشمٕمٚمؿ ُمٜمؽ 

ومٙم٤من رضمؾ ؾمقء ي٠مُمرهؿ : وم٤مدظمؾ، ومدظمٚم٧م ُمٕمف، ىم٤مل: ىم٤مل. وأصكم ُمٕمؽ

سم٤مًمّمدىم٦م ويرهمٌٝمؿ ومٞمٝم٤م، وم٢مذا مجٕمقا إًمٞمف ُمٜمٝم٤م أؿمٞم٤مء ايمتٜمزه ًمٜمٗمًف ومل يٕمٓمف 

وأسمٖمْمتف سمٖمًْم٤م ؿمديًدا عم٤م : ىم٤مل. ()اعم٤ًميملم، طمتك مجع ؾمٌع ىمالل ُمـ ذه٥م وورق

إن هذا يم٤من : رأيتف يّمٜمع، صمؿ ُم٤مت وم٤مضمتٛمٕم٧م إًمٞمف اًمٜمّم٤مرى ًمٞمدومٜمقه، وم٘مٚم٧م هلؿ

رضمؾ ؾمقء، ي٠مُمريمؿ سم٤مًمّمدىم٦م ويرهمٌٙمؿ ومٞمٝم٤م، وم٢مذا ضمئتٛمقه هب٤م ايمتٜمزه٤م ًمٜمٗمًف ومل 

أٟم٤م أدًمٙمؿ قمغم : ىمٚم٧م: وُم٤م قمٚمٛمؽ سمذًمؽ؟ ىم٤مل: يٕمط اعم٤ًميملم ُمٜمٝم٤م ؿمٞمًئ٤م، ىم٤مًمقا

وم٤مؾمتخرضمقا ُمٜمف ؾمٌع ىمالل : وم٠مريتٝمؿ ُمقوٕمف، ىم٤مل: ومدًمٜم٤م قمٚمٞمف، ىم٤مل: يمٜمزه، ىم٤مًمقا

٤ًٌم وورىًم٤م، ىم٤مل واهلل ٓ ٟمدومٜمف أسمًدا، ومّمٚمٌقه صمؿ رمجقه : ومٚمام رأوه٤م ىم٤مًمقا: ممٚمقءة ذه

. سم٤محلج٤مرة، صمؿ ضم٤مءوا سمرضمؾ آظمر ومجٕمٚمقه سمٛمٙم٤مٟمف

                                                 

 .22/262سمٚمقغ إُم٤مين .  اًمريم٥م أصح٤مب اإلسمؾ ذم اًمًٗمر، وهؿ قمنمة وم٠ميمثر()

 .اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ. ُمـ رؤؾم٤مء اًمٜمّم٤مرى ذم ديٜمٝمؿ:  إؾم٘مػ()

 .اًمٗمْم٦م:  اًمقرق()
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أرى أٟمف أومْمؾ ُمٜمف ( )ومام رأي٧م رضماًل ٓ يّمكم اخلٛمس: ي٘مقل ؾمٚمامن: ىم٤مل

٤ًٌم : ، ىم٤مل()أزهد ذم اًمدٟمٞم٤م وٓ أرهم٥م ذم أظمرة وٓ أدأب ًمٞماًل وهن٤مًرا ُمٜمف وم٠مطمٌٌتف طم

ي٤م ومالن إين يمٜم٧م : مل أطمٌف ُمـ ىمٌٚمف، وأىمٛم٧م ُمٕمف زُم٤مًٟم٤م، صمؿ طميشمف اًمقوم٤مة وم٘مٚم٧م ًمف

٤ًٌم مل أطمٌف ُمـ ىمٌٚمؽ، وىمد طميك ُم٤م شمرى ُمـ أُمر اهلل، وم٢ممم ُمـ  ُمٕمؽ وأطمٌٌتؽ طم

أي سمٜمل، واهلل ُم٤م أقمٚمؿ أطمًدا اًمٞمقم قمغم ُم٤م يمٜم٧م قمٚمٞمف، : شمقيص يب، وُم٤م شم٠مُمرين؟ ىم٤مل

 وهق ()ًم٘مد هٚمؽ اًمٜم٤مس وسمدًمقا وشمريمقا أيمثر ُم٤م يم٤مٟمقا قمٚمٞمف، إٓ رضماًل سم٤معمقصؾ

. ومالن، ومٝمق قمغم ُم٤م يمٜم٧م قمٚمٞمف، وم٤محلؼ سمف

ي٤م ومالن إن : ، حل٘م٧م سمّم٤مطم٥م اعمقصؾ، وم٘مٚم٧م ًمف()ومٚمام ُم٤مت وهمٞم٥م: ىم٤مل

أىمؿ : وم٘م٤مل زم: ومالًٟم٤م أوص٤مين قمٜمد ُمقشمف أن أحلؼ سمؽ، وأظمؼمين أٟمؽ قمغم أُمره، ىم٤مل

 ومٚمؿ يٚم٨ٌم أن ُم٤مت، ،()قمٜمدي، وم٠مىمٛم٧م قمٜمده ومقضمدشمف ظمػم رضمؾ، قمغم أُمر ص٤مطمٌف

ي٤م ومالن إن ومالًٟم٤م أوص يب إًمٞمؽ، وأُمرين سم٤مًمٚمحقق : ومٚمام طميشمف اًمقوم٤مة ىمٚم٧م ًمف

: سمؽ، وىمد طميك ُمـ اهلل قمز وضمؾ ُم٤م شمرى، وم٢ممم ُمـ شمقيص يب؟ وُم٤م شم٠مُمرين؟ ىم٤مل

                                                 

 اًمذي ٓ يّمكم اخلٛمس هق همػم اعمًٚمؿ، وم٤مًمّمٚمقات اخلٛمس إٟمام ذقم٧م ذم ذيٕم٦م حمٛمد ()

وهذا اًمرضمؾ يم٤من . أين مل أَر ؿمخًّم٤م همػم ُمًٚمؿ ظمػًما ُمٜمف- ريض اهلل قمٜمف –، وُمراده ^

 .قمغم ديـ اًمٜمّم٤مرى اًمذي مل حيرف

 . أي يٙمثر ُمـ اًمٕم٤ٌمدة ذم اًمٚمٞمؾ واًمٜمٝم٤مر()

، سمٚمقغ إُم٤مين 5/339ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان . ُمديٜم٦م سم٤مًمٕمراق، قمغم ـمرف دضمٚم٦م:  اعمقصؾ()

22/263. 

 . أي دومـ()

 . أي قمغم ـمري٘م٦م ص٤مطمٌف إول وؾمػمشمف ويمثرة قم٤ٌمدشمف، وزهده ذم اًمدٟمٞم٤م()
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، وهق ومالن، ()أي سمٜمل، واهلل ُم٤م أقمٚمؿ رضماًل قمغم ُمثؾ ُم٤م يمٜم٤م قمٚمٞمف إٓ رضماًل سمٜمّمٞمٌلم

. وم٤محلؼ سمف

ومٚمام ُم٤مت وهمٞم٥م حل٘م٧م سمّم٤مطم٥م ٟمّمٞمٌلم، ومجئتف وم٠مظمؼمشمف سمخؼمي : ىم٤مل

وم٠مىمؿ قمٜمدي، وم٠مىمٛم٧م قمٜمده ومقضمدشمف قمغم أُمر ص٤مطمٌٞمف، : وُم٤م أُمرين سمف ص٤مطمٌل، ىم٤مل

. وم٠مىمٛم٧م ُمع ظمػم رضمؾ، ومقاهلل ُم٤م ًم٨ٌم أن ٟمزل سمف اعمقت

ي٤م ومالن إن ومالًٟم٤م يم٤من أوص يب إمم ومالن صمؿ أوص يب : ومٚمام طمي ىمٚم٧م ًمف

أي سمٜمل، واهلل ُم٤م ٟمٕمٚمؿ أطمًدا سم٘مل : ومالن إًمٞمؽ، وم٢ممم ُمـ شمقيص يب وُم٤م شم٠مُمرين؟ ىم٤مل

، وم٢مٟمف سمٛمثؾ ُم٤م ٟمحـ قمٚمٞمف، وم٢من أطم٧ٌٌم ()قمغم أُمرٟم٤م آُمرك أن شم٠مشمٞمف إٓ رضماًل سمٕمٛمقري٦م

. وم٢مٟمف قمغم أُمرٟم٤م: وم٠مشمف، ىم٤مل

:  حل٘م٧م سمّم٤مطم٥م قمٛمقري٦م، وأظمؼمشمف ظمؼمي، وم٘م٤مل()ومٚمام ُم٤مت وهمٞم٥م: ىم٤مل

وايمت٧ًٌم طمتك : أىمؿ قمٜمدي، وم٠مىمٛم٧م ُمع رضمؾ قمغم هدي أصح٤مسمف وأُمرهؿ، ىم٤مل

ي٤م ومالن إين : صمؿ ٟمزل سمف أُمر اهلل، ومٚمام طمي ىمٚم٧م ًمف: يم٤من زم سم٘مرات وهمٜمٞمٛم٦م، ىم٤مل

يمٜم٧م ُمع ومالن وم٠موص يب ومالن إمم ومالن، وأوص يب ومالن إمم ومالن، صمؿ أوص يب 

أي سمٜمل، واهلل ُم٤م أقمٚمٛمف أصٌح : ومالن إًمٞمؽ، وم٢ممم ُمـ شمقيص يب وُم٤م شم٠مُمرين؟ ىم٤مل

                                                 

، سمٚمقغ إُم٤مين 5/223ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان .  ٟمّمٞمٌلم ُمديٜم٦م سم٤مًمٕمراق قمغم ؿم٤مـمئ اًمٗمرات()

22/263. 

هـ، ُمٕمجؿ 223ُمديٜم٦م ذم سمالد اًمِم٤مم، ومتحٝم٤م اخلٚمٞمٗم٦م اًمٕم٤ٌمد اعمٕمتّمؿ ؾمٜم٦م :  قمٛمقري٦م()

 .4/158اًمٌٚمدان 

 . أي دومـ()
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 هق ()قمغم ُم٤م يمٜم٤م قمٚمٞمف أطمد ُمـ اًمٜم٤مس آُمرك أن شم٠مشمٞمف، وًمٙمٜمف ىمد أفمٚمؽ زُم٤من ٟمٌل

ُمٌٕمقث سمديـ إسمراهٞمؿ، خيرج سم٠مرض اًمٕمرب ُمٝم٤مضمًرا إمم أرض سملم طمرشملم سمٞمٜمٝمام 

، سمف قمالُم٤مت ٓ ختٗمك، ي٠ميمؾ اهلدي٦م، وٓ ي٠ميمؾ اًمّمدىم٦م، سملم يمتٗمٞمف ظم٤مشمؿ ()ٟمخؾ

. ، وم٢من اؾمتٓمٕم٧م أن شمٚمحؼ سمتٚمؽ اًمٌالد وم٤مومٕمؾ()اًمٜمٌقة

 صمؿ ُم٤مت وهمٞم٥م، ومٛمٙمث٧م سمٕمٛمقري٦م ُم٤م ؿم٤مء اهلل أن أُمٙم٨م، صمؿ ُمر يب :ىم٤مل

حتٛمٚمقين إمم أرض اًمٕمرب وأقمٓمٞمٙمؿ سم٘مرايت هذه :  دم٤مًرا، وم٘مٚم٧م هلؿ()ٟمٗمر ُمـ يمٚم٥م

وم٠مقمٓمٞمتٝمٛمقه٤م ومحٚمقين، طمتك إذا ىمدُمقا يب وادي . ٟمٕمؿ: وهمٜمٞمٛمتل هذه؟ ىم٤مًمقا

، ومٙمٜم٧م قمٜمده ورأي٧م اًمٜمخؾ () فمٚمٛمقين، وم٤ٌمقمقين ُمـ رضمؾ ُمـ هيقد قمًٌدا()اًم٘مرى

، ومٌٞمٜمام أٟم٤م ()ورضمقت أن شمٙمقن اًمٌٚمد اًمذي وصػ زم ص٤مطمٌل، ومل حيؼ زم ذم ٟمٗمز

قمٜمده ىمدم قمٚمٞمف اسمـ قمؿ ًمف ُمـ اعمديٜم٦م ُمـ سمٜمل ىمرئم٦م، وم٤مسمت٤مقمٜمل ُمٜمف، وم٤مطمتٛمٚمٜمل إمم 

                                                 

 .22/264سمٚمقغ إُم٤مين .  أي ىمرب ُمٜمؽ وىم٧م ُمٌٕمثف()

أرض ذات طمج٤مرة ؾمقد، يم٠مهن٤م أطمرىم٧م سم٤مًمٜم٤مر، واعمديٜم٦م اعمٜمقرة واىمٕم٦م سملم طمرشملم، :  احلرة()

 .اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ. وهب٤م ٟمخؾ

، وىمد ^ضمزء صٖمػم سم٤مرز يم٘مدر سمٞمْم٦م احلامُم٦م أو أيمؼم، ًمقٟمف ًمقن ضمًده :  ظم٤مشمؿ اًمٜمٌقة()

. ، قمٜمد ٟمٖمض يمتٗمف إين^يٛمٞمؾ إمم احلٛمرة ىمٚمٞماًل، قمٚمٞمف ؿمٕمرات، وهق ذم أقمغم فمٝمره 

 .563، 6/562يٜمٔمر اًمٗمتح 

 . أي ُمـ ىمٌٞمٚم٦م يمٚم٥م، ُمـ اًمٕمرب()

ُمٕمجؿ اًمٌٚمدان .  وهق واد سملم ظمٞمؼم واعمديٜم٦م، يمثػم اًم٘مرى، وُمـ أضمٚمٝم٤م ؾمٛمل هبذا آؾمؿ()

4/338. 

 .إٟمٜمل قمٌد، وم٤ٌمقمقين إمم اًمٞمٝمقدي:  أي ىم٤مًمقا()

اعمرضمع . ، وًمٙمـ مل أؾمتٞم٘مـ أٟمف هق^ أي رضمقت أن يٙمقن هذا اًمٌٚمد هق ُمٝم٤مضمر اًمٜمٌل ()

 .اًم٤ًمسمؼ



 عبداهلل الجبرين. د  التعامل مع غير المسلمين

 

 - 75 -  

 

 

 

اعمديٜم٦م، ومق اهلل ُم٤م هق إٓ أن رأيتٝم٤م ومٕمرومتٝم٤م سمّمٗم٦م ص٤مطمٌل، وم٠مىمٛم٧م هب٤م، وسمٕم٨م اهلل 

، صمؿ ()رؾمقًمف وم٠مىم٤مم سمٛمٙم٦م ُم٤م أىم٤مم ٓ أؾمٛمع ًمف سمذيمر، ُمع ُم٤م أٟم٤م ومٞمف ُمـ ؿمٖمؾ اًمرق

. ه٤مضمر إمم اعمديٜم٦م

ًمًٞمدي أقمٛمؾ ( )ومق اهلل إين ًمٗمل رأس قمذق- : ريض اهلل قمٜمف –ىم٤مل ؾمٚمامن 

: ومٞمف سمٕمض اًمٕمٛمؾ، وؾمٞمدي ضم٤مًمس، إذ أىمٌؾ اسمـ قمؿ ًمف طمتك وىمػ قمٚمٞمف، وم٘م٤مل

، واهلل إهنؿ أن عمجتٛمٕمقن سم٘م٤ٌمء قمغم رضمؾ ىمدم قمٚمٞمٝمؿ () ىم٤مشمؾ اهلل سمٜمل ىمٞمٚم٦م()ومالن

 طمتك فمٜمٜم٧م ()ومٚمام ؾمٛمٕمتٝم٤م أظمذشمٜمل اًمُٕمرواء: ُمـ ُمٙم٦م اًمٞمقم، يزقمٛمقن أٟمف ٟمٌل، ىم٤مل

: وٟمزًم٧م قمـ اًمٜمخٚم٦م ومجٕمٚم٧م أىمقل ٓسمـ قمٛمف ذًمؽ:  قمغم ؾمٞمدي، ىم٤ملطأين ؾم٠مؾمؼ

: ومٖمْم٥م ؾمٞمدي، ومٚمٙمٛمٜمل ًمٙمٛم٦م ؿمديدة، صمؿ ىم٤مل: ُم٤مذا شم٘مقل؟ ُم٤مذا شم٘مقل؟ ىم٤مل

. ُم٤مًمؽ وهلذا؟ أىمٌؾ قمغم قمٛمٚمؽ

 ()ٓرء، إٟمام أردت أن أؾمتث٧ٌم قمام ىم٤مل، وىمد يم٤من قمٜمدي رء: ىمٚم٧م: ىم٤مل

 وهق سم٘م٤ٌمء، ^ ىمد مجٕمتف، ومٚمام أُمًٞم٧م أظمذشمف صمؿ ذه٧ٌم سمف إمم رؾمقل اهلل ()رء

إٟمف سمٚمٖمٜمل أٟمؽ رضمؾ ص٤مًمح، وُمٕمؽ أصح٤مب ًمؽ همرسم٤مء : ومدظمٚم٧م قمٚمٞمف وم٘مٚم٧م ًمف

: ذوو طم٤مضم٦م، وهذا رء يم٤من قمٜمدي ًمٚمّمدىم٦م، ومرأيتٙمؿ أطمؼ سمف ُمـ همػميمؿ، ىم٤مل

                                                 

 . أي ؿمٖمٚمٜمل اًمرق قمـ ذًمؽ()

 .اعمرضمع اًم٤ًمسمؼ. اًمٜمخٚم٦م سمحٛمٚمٝم٤م:  اًمٕمذق()

 . أي ي٤م ومالن()

 .4/134اًمٜمٝم٤مي٦م . ضمدة هلؿ: إوس واخلزرج، ىمٌٞمٚمت٤م إٟمّم٤مر، وىمٞمٚم٦م:  سمٜمق ىمٞمٚم٦م()

 .3/326اًمٜمٝم٤مي٦م . اًمرقمدة:  اًمٕمرواء()

 . أي رء مم٤م ي١ميمؾ()
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: وأُمًؽ يده، ومٚمؿ ي٠ميمؾ، ىم٤ملش يمٚمقا»:  ٕصح٤مسمف^وم٘مرسمتف إًمٞمف، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

، صمؿ اٟمٍموم٧م قمٜمف، ومجٛمٕم٧م ؿمٞمًئ٤م، وحتقل رؾمقل ()هذه واطمدة: وم٘مٚم٧م ذم ٟمٗمز

إين رأيتؽ ٓ شم٠ميمؾ اًمّمدىم٦م، وهذه هدي٦م :  إمم اعمديٜم٦م، صمؿ ضمئ٧م سمف وم٘مٚم٧م ًمف^اهلل 

:  ُمٜمٝم٤م، وأُمر أصح٤مسمف وم٠ميمٚمقا ُمٕمف، ىم٤مل^وم٠ميمؾ رؾمقل اهلل : أيمرُمتؽ هب٤م، ىم٤مل

: ، ىم٤مل() وهق سمٌ٘مٞمع اًمٖمرىمد^ه٤مشم٤من اصمٜم٤من، صمؿ ضمئ٧م رؾمقل اهلل : وم٘مٚم٧م ذم ٟمٗمز

 ًمف، وهق ضم٤مًمس ذم أصح٤مسمف، ومًٚمٛم٧م ()وىمد شمٌع ضمٜم٤مزة ُمـ أصح٤مسمف، قمٚمٞمف ؿمٛمٚمت٤من

قمٚمٞمف، صمؿ اؾمتدرت أٟمٔمر إمم فمٝمره هؾ أرى اخل٤مشمؿ اًمذي وصػ زم ص٤مطمٌل؟ ومٚمام 

وم٠مًم٘مك : ، ىم٤مل() اؾمتدرت قمرف أين أؾمتث٧ٌم ذم رء وصػ زم^رآين رؾمقل اهلل 

رداءه قمـ فمٝمره، ومٜمٔمرت إمم اخل٤مشمؿ ومٕمرومتف، وم٤مٟمٙم٧ٌٌم قمٚمٞمف أىمٌٚمف وأسمٙمل، وم٘م٤مل زم 

، وم٘مّمّم٧م قمٚمٞمف طمديثل يمام طمدصمتؽ ي٤م اسمـ ت ومتحقل()شحتقل»: ^رؾمقل اهلل 

. قم٤ٌمس

سمف، صمؿ ؿمٖمؾ ؾمٚمامن ا أن يًٛمع ذًمؽ أصح^وم٠مقمج٥م رؾمقل اهلل : ىم٤مل

: ^صمؿ ىم٤مل زم رؾمقل اهلل: ، ىم٤مل() سمدٌر وأطمدٌ ^اًمرق طمتك وم٤مشمف ُمع رؾمقل اهلل 

                                                 

 . اًمتل أظمؼمين هب٤م ص٤مطم٥م قمٛمقري٦م^ أي هذه واطمدة ُمـ صٗم٤مت اًمٜمٌل ()

 . وهل ُم٘مؼمة اعمديٜم٦م()

 .22/265سمٚمقغ إُم٤مين . يم٤ًمء يِمتٛمؾ سمف اإلٟم٤ًمن، أي يتٚمٗمػ سمف:  اًمِمٛمٚم٦م()

 . أي أشم٠ميمد ُمـ وضمقده، وُمـ صٗمتف()

 . أي اٟمت٘مؾ إمم أن شمٙمقن أُم٤مُمل، ٕيمٚمٛمؽ()

سمٕمد إؾمالُمف رضمع ًمٚمٕمٛمؾ قمٜمد ؾمٞمده اًمٞمٝمقدي، ومِمٖمٚمف - ريض اهلل قمٜمف – أي أن ؾمٚمامن ()

 .اًمرق قمـ اجلٝم٤مد، ٕن اًمرىمٞمؼ يِمتٖمؾ سمخدُم٦م ؾمٞمده وقمٛمٚمف
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، ومٙم٤مشم٧ٌم ص٤مطمٌل قمغم صمالصمامئ٦م ٟمخٚم٦م أطمٞمٞمٝم٤م ًمف سم٤مًمٗم٘مػم، وسم٠مرسمٕملم ()يم٤مشم٥م ي٤م ؾمٚمامن

، وم٠مقم٤مٟمقين سم٤مًمٜمخؾ، شأقمٞمٜمقا أظم٤ميمؿ»:  ٕصح٤مسمف^، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل ()أوىمٞم٦م

اًمرضمؾ سمثالصملم ودي٦م، واًمرضمؾ سمٕمنميـ، واًمرضمؾ سمخٛمس قمنمة، واًمرضمؾ سمٕمنم، 

: ^يٕملم اًمرضمؾ سم٘مدر ُم٤م قمٜمده، طمتك اضمتٛمٕم٧م زم صمال صمامئ٦م ودي٦م، وم٘م٤مل رؾمقل اهلل 

 هل٤م، وم٢مذا ومرهم٧م وم٠مشمٜمل أيمقن أٟم٤م أوٕمٝم٤م سمٞمدي، ومٗم٘مرت هل٤م ()اذه٥م ي٤م ؾمٚمامن وَمَٗم٘مر»

 ُمٕمل ^وأقم٤مٟمٜمل أصح٤ميب، طمتك إذا ومرهم٧م ُمٜمٝم٤م ضمئتف وم٠مظمؼمشمف، ومخرج رؾمقل اهلل 

 سمٞمده، ومق اًمذي ٟمٗمس ؾمٚمامن ^إًمٞمٝم٤م، ومجٕمٚمٜم٤م ٟم٘مرب ًمف اًمقدي ويْمٕمف رؾمقل اهلل 

، وم٠مدي٧م اًمٜمخؾ وسم٘مل قمكّم اعم٤مل، وم٠ميت رؾمقل اهلل ()سمٞمده ُم٤م ُم٤مشم٧م ُمٜمٝم٤م ودي٦م واطمدة

ُم٤م ومٕمؾ اًمٗم٤مرد »:  سمٛمثؾ سمٞمْم٦م اًمدضم٤مضم٦م ُمـ ذه٥م ُمـ سمٕمض اعمٖم٤مزي، وم٘م٤مل^

ظمذه٤م وم٢من اهلل قمز »:  ىم٤مل()وأيـ شم٘مع هذه ي٤م رؾمقل اهلل مم٤م قمكّم؟: ، وم٘مٚم٧مشاعمٙم٤مشم٥م؟

وم٠مظمذهت٤م ومقزٟم٧م هلؿ ُمٜمٝم٤م، واًمذي ٟمٗمس ؾمٚمامن سمٞمده : ، ىم٤ملشقمز وضمؾ ؾمٞم١مدي قمٜمؽ

                                                 

 . أي اؿمؽم ٟمٗمًؽ ُمـ ؾمٞمدك اًمٞمٝمقدي()

، ويٗم٘مر هل٤م، شودي٦م» اعمٕمٜمك أٟمف اؿمؽمى ٟمٗمًف سم٠من حيي ًمًٞمده صمالصمامئ٦م ومًٞمٚم٦م ٟمخؾ وشمًٛمك ()

أي حيٗمر ًمٙمؾ ومًٞمٚم٦م طمٗمرة، ويريمزه٤م ومٞمٝم٤م، ويً٘مٞمٝم٤م طمتك حتٞم٤م، ويٕمٓمٞمف زي٤مدة قمغم ذًمؽ 

: ضمرام، ومٞمٙمقن جمٛمقع إواق118أرسمٕمقن درمًه٤م، واًمدرهؿ : إوىمٞم٦م وأرسمٕملم أوىمٞم٦م

٤ًٌم4 ضمرام، أي أيمثر ُمـ 4752 ، واعم٘م٤مدير 2/669يٜمٔمر اعمّم٤ٌمح .  يمٞمٚمق ضمرام وٟمّمػ ذه

 .117اًمنمقمٞم٦م ًمٚمٙمردي ص 

 .3/463يٜمٔمر اًمٜمٝم٤مي٦م . طمٗمرة شمٖمرس ومٞمف- وهق صٖم٤مر اًمٜمخؾ – أي أطمٗمر ًمٙمؾ ومًٞمٚم٦م ()

 .^ وهذا ُمـ سمريمتف ()

أن هذه اًمٌٞمْم٦م ُمـ اًمذه٥م ىمٚمٞمٚم٦م سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم إرسمٕملم أوىمٞم٦م اًمتل - ريض اهلل قمٜمف – أراد ()

 .ـمٚمٌٝم٤م اًمٞمٝمقدي ذم َديـ اًمٙمت٤مسم٦م
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 اخلٜمدق، صمؿ مل ^أرسمٕملم أوىمٞم٦م وم٠موومٞمتٝمؿ طم٘مٝمؿ، وقمت٘م٧م ومِمٝمدت ُمع رؾمقل اهلل 

. ()يٗمتٜمل ُمٕمف ُمِمٝمد

 همزوة ^همزوٟم٤م ُمع اًمٜمٌل : ىم٤مل- ريض اهلل قمٜمف –قمـ أيب محٞمد اًم٤ًمقمدي  - 4

:  ٕصح٤مسمف^شمٌقك، ومٚمام ضم٤مء وادي اًم٘مرى إذا أُمرأة ذم طمدي٘م٦م هل٤م، وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

أطميص ُم٤م خيرج »:  قمنمة أوؾمؼ، وم٘م٤مل هل٤م^وظمرص رؾمقل اهلل ش اظمرصقا»

أُم٤م إهن٤م ؾمتٝم٥م اًمٚمٞمٚم٦م ريح ؿمديدة، ومال ي٘مقُمـ أطمد، : ، ومٚمام أشمٞمٜم٤م شمٌقك ىم٤ملشُمٜمٝم٤م

وُمـ يم٤من ُمٕمف سمٕمػم ومٚمٞمٕم٘مٚمف، ومٕم٘مٚمٜم٤مه٤م، وه٧ٌم ريح ؿمديدة، وم٘م٤مم رضمؾ، وم٠مًم٘متف 

 سمٖمٚم٦م سمٞمْم٤مء، ويم٤ًمه سمرًدا، ويمت٥م ًمف ^ ًمٚمٜمٌل ()سمجٌؾ ـملء، وأهدى ُمٚمؽ أيٚم٦م

قمنمة : ىم٤مًم٧مش يمؿ ضم٤مء طمدي٘متؽ؟»: ، ومٚمام أشمك وادي اًم٘مرى ىم٤مل ًمٚمٛمرأة()سمٌحرهؿ

                                                 

، وُمـ ـمري٘مف اإلُم٤مم أمحد 70 - 66إؾمالم ؾمٚمامن ص:  رواه اسمـ إؾمح٤مق ذم اًمًػمة()

، رىمؿ 226 - 6/222، واًمٓمؼماين ذم اًمٙمٌػم 80 - 4/75، واسمـ ؾمٕمد (23737)

، وأسمق ٟمٕمٞمؿ ذم دٓئؾ اًمٜمٌقة، اًمٗمّمؾ 169 - 1/164، واخلٓمٞم٥م ذم شم٤مرخيف (6065)

، واًمٌٞمٝم٘مل ذم دٓئؾ اًمٜمٌقة، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم أظم٤ٌمر إطم٤ٌمر 219 - 213اًمت٤مؾمع قمنم ص

، قمـ قم٤مصؿ سمـ 511 - 1/506، واًمذهٌل ذم ؾمػم أقمالم اًمٜمٌالء 98 - 2/92واًمره٤ٌمن 

وإؾمٜم٤مده طمًـ، اسمـ إؾمح٤مق . قمٛمر سمـ ىمت٤مدة، قمـ حمٛمقد سمـ ًمٌٞمد قمـ اسمـ قم٤ٌمس سمف

ُمـ رضم٤مل اًمِمٞمخلم، وحمٛمقد ش صم٘م٦م»، وىمد سح سم٤مًمتحدي٨م، وؿمٞمخف شصدوق، ُمدًمس»

. سمـ ًمٌٞمد صح٤ميب صٖمػم

 .شرضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح، همػم اسمـ إؾمح٤مق، وىمد سح سم٤مًمًامع»: 9/336وىم٤مل اًمٌٞمٝم٘مل 

وعم٤م : أيٚم٦م سمٚمدة ىمديٛم٦م سم٤ًمطمؾ اًمٌحر، وذم ُمٖم٤مزي اسمـ إؾمح٤مق»: 3/345 ىم٤مل ذم اًمٗمتح ()

 .ش...إمم شمٌقك أشم٤مه يقطمٜم٤م سمـ روسم٦م ص٤مطم٥م أيٚم٦م^اٟمتٝمك رؾمقل اهلل 

.  أي أهؾ سمحرهؿ، ٕهنؿ يم٤مٟمقا سم٤ًمطمؾ اًمٌحر، أي أٟمف أىمره قمٚمٞمٝمؿ سمام اًمتزُمقه ُمـ اجلزي٦م()

 .3/346اًمٗمتح : يٜمٔمر



 عبداهلل الجبرين. د  التعامل مع غير المسلمين

 

 - 79 -  

 

 

 

إين ُمتٕمجؾ إمم اعمديٜم٦م، ومٛمـ أراد »: ^، وم٘م٤مل اًمٜمٌل ^أوؾمؼ ظمرص رؾمقل اهلل 

، ومٚمام شهذه ـم٤مسم٦م»: ُمٜمٙمؿ أن يتٕمجؾ ُمٕمل ومٚمٞمتٕمجؾ، ومٚمام أذف قمغم اعمديٜم٦م، ىم٤مل

: ىم٤مًمقاش هذا ضمٌٞمؾ حيٌٜم٤م وٟمحٌف، أٓ أظمؼميمؿ سمخػم دور إٟمّم٤مر؟»: رأى أطمًدا ىم٤مل

دور سمٜمل اًمٜمج٤مر، صمؿ دور سمٜمل قمٌد إؿمٝمؾ، صمؿ دور سمٜمل احلرث اسمـ »: ىم٤مل. سمغم

. ()رواه اًمٌخ٤مري وُمًٚمؿ. يٕمٜمل ظمػًماش اخلزرج، وذم يمؾ دور إٟمّم٤مر

 صمالصملم ^يمٜم٤م ُمع اًمٜمٌل »: ىم٤مل- ريض اهلل قمٜمٝمام –قمـ قمٌد اًمرمحـ سمـ أيب سمٙمر  - 5

 هؾ ُمع أطمد ُمٜمٙمؿ ـمٕم٤مم؟ وم٢مذا ُمع رضمؾ ص٤مع ُمـ ـمٕم٤مم أو ^وُم٤مئ٦م، وم٘م٤مل اًمٜمٌل 

 سمٖمٜمؿ يًقىمٝم٤م، وم٘م٤مل اًمٜمٌل ()ٟمحقه، ومٕمجـ، صمؿ ضم٤مء رضمؾ ُمنمك ُمِمٕم٤من ـمقيؾ

 وم٤مؿمؽمى ُمٜمف ؿم٤مة، ومّمٜمٕم٧م، .أم ه٦ٌم؟ ىم٤مل ٓ، سمؾ سمٞمع: سمٞمًٕم٤م أم قمٓمٞم٦م؟ أو ىم٤مل: ^

 سمًقاد اًمٌٓمـ أن يِمقى، وأيؿ اهلل ُم٤م ذم اًمثالصملم واعم٤مئ٦م إٓ وىمد طمز ^وأُمر اًمٜمٌل 

٤ًٌم ظم٠ٌم ^اًمٜمٌل   ًمف طمزة ُمـ ؾمقاد سمٓمٜمٝم٤م، إن يم٤من ؿم٤مهًدا أقمٓم٤مه٤م إي٤مه، وإن يم٤من هم٤مئ

 ومحٛمٚمٜم٤مه ،ًمف، ومجٕمؾ ُمٜمٝم٤م ىمّمٕمتلم، وم٠ميمٚمقا أمجٕمقن، وؿمٌٕمٜم٤م، ومٗمْمٚم٧م اًم٘مّمٕمت٤من

. ()رواه اًمٌخ٤مري- أو يمام ىم٤مل –قمغم اًمٌٕمػم 

 ودرقمف ُمرهقٟم٦م قمٜمد ^شمقذم رؾمقل اهلل : ىم٤مًم٧م- ريض اهلل قمٜمٝم٤م –قمـ قم٤مئِم٦م  - 6

. ()رواه اًمٌخ٤مري. هيقدي سمثالصملم ص٤مقًم٤م ُمـ ؿمٕمػم

                                                 

 (.1392)، وصحٞمح ُمًٚمؿ (1481) صحٞمح اًمٌخ٤مري ()

 .5/232اًمٗمتح : ويٜمٔمر. شعمِمٕم٤من»شمٗمًػم ش ـمقيؾ» إىمرب أن ()

 (.2618) صحٞمح اًمٌخ٤مري سم٤مب ىمٌقل اهلدي٦م ُمـ اعمنميملم ()

 (.2916) صحٞمح اًمٌخ٤مري ()



 عبداهلل الجبرين. د  التعامل مع غير المسلمين

 

 - 80 -  

 

 

 

قمٚمٞمف صمالصملم  أن أسم٤مه شمقذم، وشمرك- ريض اهلل قمٜمٝمام –قمـ ضم٤مسمر سمـ قمٌد اهلل  - 7

 ًمرضمؾ ُمـ اًمٞمٝمقد، وم٤مؾمتٜمٔمره ضم٤مسمر وم٠مسمك أن يٜمٔمره، ومٙمٚمؿ ضم٤مسمر رؾمقل اهلل ()وؾمً٘م٤م

 ومٙمٚمؿ اًمٞمٝمقدي ًمٞم٠مظمذ متر ٟمخٚمف سم٤مًمذي ًمف ^ ًمٞمِمٗمع ًمف إًمٞمف، ومج٤مء رؾمقل اهلل ^

 ًمف وم٠موف ًمف ()ضمد:  اًمٜمخؾ ومٛمِمك ومٞمف، صمؿ ىم٤مل جل٤مسمر^، ومدظمؾ رؾمقل اهلل ()وم٠مسمك

 وم٠مووم٤مه صمالصملم وؾمً٘م٤م، وومْمٚم٧م ًمف ؾمٌٕم٦م ^اًمذي ًمف، ومجده سمٕمد ُم٤م رضمع رؾمقل اهلل 

 ًمٞمخؼمه سم٤مًمذي يم٤من، ومقضمده يّمكم اًمٕمٍم، ^قمنمة وؾمً٘م٤م، ومج٤مء ضم٤مسمر رؾمقل اهلل 

، ومذه٥م ضم٤مسمر إمم ()أظمؼم ذًمؽ اسمـ اخلٓم٤مب: ومٚمام اٟمٍمف أظمؼمه سم٤مًمٗمْمؾ، وم٘م٤مل

 ًمٞم٤ٌمريمـ ^ًم٘مد قمٚمٛم٧م طملم ُمِمك ومٞمٝم٤م رؾمقل اهلل : قمٛمر وم٠مظمؼمه، وم٘م٤مل ًمف قمٛمر

. ()رواه اًمٌخ٤مري. ومٞمٝم٤م

 ًمزيد سمـ ؾمٕمٜم٦م، ويم٤من ُمـ ^وىمد ؾمٌؼ ذم ُمٓمٚم٥م اًمٕمدل ذيمر ُم٤ٌميٕمتف 

. أطم٤ٌمر اًمٞمٝمقد

                                                 

 .يـ أًمػ وصمامٟمامئ٦م ص٤معد اًمقؾمؼ ؾمتقن ص٤مقًم٤م، ومٞمٙمقن مجٞمع ال()

ر ٟمخؾ ضم٤مسمر ُم٘م٤مسمؾ اًمديـ اًمذي ًمف شمؿ ـمٚم٥م ُمـ اًمٞمٝمقدي أن ي٠مظمذ مجٞمع ^ أي أن اًمٜمٌل ()

 .ُمر أىمؾ ُمـ ديٜمف اًمذي قمغم واًمد ضم٤مسمرتقمغم واًمد ضم٤مسمر، وم٠مسمك اًمٞمٝمقدي، ٕٟمف يرى أن هذا ال

 .11/372ضم٤مُمع إصقل : يٜمٔمر. ىمٓمع صمٛمر اًمٜمخؾ، وهق اًمٍمام:  اجلداد()

إن اًم٥ًٌم ذم :  أٟمف ىمٞمؾ6/594وىمد ذيمر ذم اًمٗمتح ذم اعمٜم٤مىم٥م سم٤مب قمالُم٤مت اًمٜمٌقة  ()

اظمتّم٤مص قمٛمر سم٢مقمالُمف سمذًمؽ أٟمف يم٤من ُمٕمتٜمًٞم٤م سم٘مّم٦م ضم٤مسمر ُمٝمتاًم سمِم٠مٟمف ُم٤ًمقمًدا ًمف قمغم 

 .اًمقوم٤مء سمديـ أسمٞمف، وذيمر رواي٤مت شم١ميد ذًمؽ

 (.2396)، ويمت٤مب آؾمت٘مراض (2127)صحٞمح اًمٌخ٤مري ُمع اًمٗمتح، يمت٤مب اًمٌٞمقع  ()
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 ُمـ همػم اعمًٚمٛملم وإىمراره أصح٤مسمف ريض اهلل قمٜمٝمؿ ^وإظم٤ٌمر ذم ذائف 

قمغم ذًمؽ واؾمتئج٤مره هلؿ يمثػمة ُمِمٝمقرة، وؾمٞم٠ميت سمٕمْمٝم٤م ذم اعمٌح٨م اًمث٤مين إن ؿم٤مء 

. اهلل شمٕم٤ممم
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المبحث الثاني 
 

ما يجوز أو يجب التعامل به مع غير المسلمين 
 

وردت ٟمّمقص ذقمٞم٦م يمثػمة شمٌلم ُم٤م جي٥م أو جيقز اًمتٕم٤مُمؾ سمف ُمع همػم 

اعمًٚمٛملم، وشمٌلم ُم٤م جي٥م هلؿ قمغم اعمًٚمٛملم ُمـ طم٘مقق، وىمد ؾمٌؼ ذم اعمٌح٨م 

اًم٤ًمسمؼ ذيمر سمٕمض هذه اًمٜمّمقص، وىمٌؾ سمٞم٤من إطمٙم٤مم اعمًتٜمٌٓم٦م ُمـ هذه إدًمف ذم 

. هذا اجل٤مٟم٥م، حيًـ سمٞم٤من أصٜم٤مف همػم اعمًٚمٛملم

: ومٖمػم اعمًٚمٛملم يٜم٘مًٛمقن إمم أرسمٕم٦م أىم٤ًمم

وهم الذين يسؽـون يف بالدهم، وبقـفم وبني ادسؾؿني : ادعاهدون: الؼسم األول

. عفد وصؾح وهدكة

همػم اعمًٚمٛملم ذم قمٍمٟم٤م هذا ، وك() ىمريش وىم٧م صٚمح احلديٌٞم٦مُمنميمل وذًمؽ ك

قمٝمقد اًمتل سمٞمٜمٝم٤م وسملم احل٤ميمؿ اعمًٚمؿ   همػم اإلؾمالُمٞم٦م اًمدولاًمذيـ يًٙمٜمقن ذم

 قمغم اًمًٚمؿ وشمرك احلرب إذا يم٤من همػمهؿوؾمٗم٤مرات، ومٞمجقز أن يّم٤مًمح اعمًٚمٛمقن 

   :ذم ذًمؽ ُمّمٚمح٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم                 

                [61 :إٟمٗم٤مل](). 

                                                 

(. 1783)، وُمًٚمؿ (2698) طمدي٨م صٚمح احلديٌٞم٦م رواه اًمٌخ٤مري ()

اجلزي٦م واعمقادقم٦م سم٤مب اعمقادقم٦م واعمّم٤محل٦م :  صحٞمح اًمٌخ٤مري ُمع ذطمف ومتح اًم٤ٌمري()

، سمداي٦م 144، 143، ُمراشم٥م اإلمج٤مع ص167 – 11/157، ذح اًمًٜم٦م 276، 6/275

، سمدائع 204، 2/203، اًمقضمٞمز 163 – 8/153، اعمٖمٜمل 388، 1/387اعمجتٝمد 

، 265 – 4/260، ُمٜمٝم٤مج اًمٓم٤مًمٌلم ُمع ذطمف ُمٖمٜمل اعمحت٤مج 110 – 7/108اًمّمٜم٤مئع 
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 الذين يسؽـون بالد ادسؾؿني غر ادسؾؿني،وهم : الِذِمقون: الؼسم الثاين

. ()وصاحلفم ادسؾؿون عذ أن يدفعوا لؾؿسؾؿني اجلزية

 اعمقضمقد أصاًل ذم سمالد اعمًٚمٛملم أو ذم سمالد همػم اعمًٚمؿومٞمجقز اًمًامح ل

 ؾمقى ضمزيرة اًمٕمرب يمام –حيٙمٛمٝم٤م اعمًٚمٛمقن سم٤مٓؾمتٛمرار ذم ؾمٙمٜمك سمالد اعمًٚمٛملم 

 :  وذًمؽ ذم طم٤مل دومٕمٝمؿ اجلزي٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم–ؾمٞم٠ميت       

                               

                                   

      [29 :اًمتقسم٦م]. 

                                                                                                                            

 – 10/373، اًمنمح اًمٙمٌػم ُمع اإلٟمّم٤مف 142 – 29/140جمٛمقع ومت٤موى اسمـ شمٞمٛمٞم٦م 

. 135 – 131، اظمتالف اًمداريـ ص3/360، ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ 392

اجلزي٦م هل اعم٤مل اًمذي يدومٕمف همػم اعمًٚمٛملم اًمذيـ يًٙمٜمقن سمالد اعمًٚمٛملم ُم٘م٤مسمؾ مح٤مي٦م ( )

اعمٖمٜمل : يٜمٔمر. اعمًٚمٛملم هلؿ وُٕمقاهلؿ وشمًٞمػمهؿ ًمِم١موهنؿ، وظمْمققم٤ًم ًمًٚمٓم٤من اعمًٚمٛملم

، خمتٍم اًمٗمت٤موى 443 – 10/393، اًمنمح اًمٙمٌػم ُمع اإلٟمّم٤مف 255 – 13/202

، 4/242، ُمٖمٜمل اعمحت٤مج 7/111، سمدائع اًمّمٜم٤مئع 7/81، اعمًٌقط 512اعمٍمي٦م ص

. 8/215ٟمٞمؾ إوـم٤مر 

وىمد ومّمؾ أهؾ اًمٕمٚمؿ هذه اعم٤ًمئؾ ذم يمت٥م اًمٗم٘مف .  وٕهؾ اًمذُم٦م أطمٙم٤مم وقمٚمٞمٝمؿ واضم٤ٌمت

 :، ويٜمٔمر ُمّمٜمػ قمٌداًمرزاق(أظمذ اجلزي٦م) وسم٤مب ،(سم٤مب قم٘مد اًمذُم٦م)ذم أسمقاب اجلٝم٤مد 

، ُمراشم٥م 333 – 10/324، ويمت٤مب أهؾ اًمٙمت٤مسملم 90 – 6/85يمت٤مب أهؾ اًمٙمت٤مب 

، أطمٙم٤مم أهؾ اًمذُم٦م 185 –37/182، ومٝمرس جمٛمقع اًمٗمت٤موى (143، 142اإلمج٤مع ص

. 3/100، ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م 349، 3/348ٓسمـ اًم٘مٞمؿ، وزاد اعمٕم٤مد ًمف 
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وهم الذين يدخؾون بالد ادسؾؿني بلمان من ويل . ادستلمـون: الؼسم الثالث

. األمر أو من أحد من ادسؾؿني

 سمدظمقل سمالد اعمًٚمٛملم واإلىم٤مُم٦م ومٞمٝم٤م ومؽمة ُم١مىمت٦م همػم اعمًٚمؿومٞمجقز اًمًامح ل

  :ًمٚمتج٤مرة أو ًمٚمٕمٛمؾ وٟمحقمه٤م إذا أُمـ ضره قمغم اعمًٚمٛملم، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم  

                                        

              [6 :اًمتقسم٦م] شم٠مؿمػمة )، وهذا إُم٤من يٕمرف أن سمـ

. () (اًمدظمقل

ويًتثٜمك ُمـ ذًمؽ ضمزيرة اًمٕمرب، ومال جيقز دظمقهلؿ هل٤م إٓ حل٤مضم٦م، وٓ 

، ًمٙمـ ()( ال يرتك بجزيرة العرب ديـان) :^ه ـيًٛمح هلؿ سم٤مٓؾمتٞمٓم٤من ومٞمٝم٤م، ًم٘مقل

 ^، يمام أىمر اًمٜمٌل ()إن يم٤مٟم٧م هٜم٤مك طم٤مضم٦م شمدقمق إمم دظمقهلؿ هلذه اجلزيرة ومال سم٠مس

، وُمـ احل٤مضم٦م اًمتل جيقز م ومٞمٝم٤مــل ًمٚمح٤مضم٦م ًمٕمٛمٚمفـــهيقد ظمٞمؼم قمغم اًمٌ٘م٤مء ومٞمٝم٤م ًمٚمٕمؿ

أن يدظمٚمقه٤م ًمٚمتج٤مرة ومؽمة ُمٕمٞمٜم٦م : دظمقل همػم اعمًٚمٛملم ضمزيرة اًمٕمرب ُمـ أضمٚمٝم٤م

                                                 

. 130، 129اظمتالف اًمداريـ ص( )

سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ، رضم٤مًمف رضم٤مل ُمًٚمؿ قمـ قم٤مئِم٦م ريض اهلل قمٜمٝم٤م  (26352) رواه اإلُم٤مم أمحد ()

 2/892ورواه اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ . ومذيمره... أن ىم٤مل ^يم٤من آظمر ُم٤م قمٝمد رؾمقل اهلل : ىم٤مًم٧م

.  قمـ اًمزهري ُمرؾمالً 

، 7/114، سمدائع اًمّمٜم٤مئع 209، 9/208، ؾمٜمـ اًمٌٞمٝم٘مل 142ُمراشم٥م اإلمج٤مع ص: يٜمٔمر( )

، اًمنمح اًمٙمٌػم ُمع اإلٟمّم٤مف 183 - 11/180، ذح اًمًٜم٦م 83 - 13/75اعمٖمٜمل 

، ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ 214، 29/213، و28/414جمٛمقع ومت٤موى اسمـ شمٞمٛمٞم٦م ، 364 - 10/340

. 130 - 127، اظمتالف اًمداريـ ص42، 3/41، ومت٤موى ؿمٞمخٜم٤م حمٛمد سمـ قمثٞمٛملم 3/360
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ًمٌٞمع سمْم٤مئع، أو ًمنماء ؾمٚمع ُمـ هذه اجلزيرة، وٟمحق ذًمؽ، يمام أىمر قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب 

ُمـ ىمدم إمم اعمديٜم٦م ُمٜمٝمؿ ذم اًمٌ٘م٤مء ومٞمٝم٤م صمالصم٦م أي٤مم، يتًقىمقن، - ريض اهلل قمٜمف –

اًمٌٞمع : ، واًمتًقق()وي٘مْمقن طمقائجٝمؿ، ومل يٙمـ أطمد ُمٜمٝمؿ ي٘مٞمؿ سمٕمد صمالث

. واًمنماء

غر وهم من عدا األصـاف الثالثة السابؼة من : احلربقون: الؼسم الرابع

. ()ادسؾؿني

: وسمٕمد هذه اعم٘مدُم٦م هلذا اعمٌح٨م، ؾم٠مشمٙمٚمؿ قمـ ُم٤ًمئٚمف ذم اعمٓمٚمٌلم أشمٞملم

                                                 

، 9977)، وقمٌد اًمرزاق (873اعمقـم٠م رواي٦م حمٛمد سمـ احلًـ، رىمؿ ) رواه اإلُم٤مم ُم٤مًمؽ ()

وهذا .  ُمـ ـمرق قمـ ٟم٤مومع قمـ اسمـ قمٛمر(39 - 37)، واًمٜمج٤مد ذم ُمًٜمد قمٛمر (9979

 اعمقـم٠م يمام ىم٤مل أسمق  سمٕمض رواي٤مت ُم٤مًمؽ ذمروي قمـو. إؾمٜم٤مد صحٞمح قمغم ذط اًمِمٞمخلم

 قمـ ٟم٤مومع 9/209 اًمٌٞمٝم٘مل ه، وُمـ ـمريؼ(831)زرقم٦م، يمام قمٜمد اسمـ أيب طم٤مشمؿ ذم اًمٕمٚمؾ 

.   ورضمحف أسمق زرقم٦م ذم رواي٦م ُم٤مًمؽ،وهذا إؾمٜم٤مد صحٞمح أيًْم٤م. قمـ أؾمٚمؿ ُمقمم قمٛمر

:  وهؿ ىمًامن()

. ىمًؿ سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٝمؿ طمرب ىم٤مئٛم٦م - 1 

ومٝم١مٓء ٓ ُم٤مٟمع ُمـ اإلقمراض قمٜمٝمؿ ومـل سمٕمض إزُمٜم٦م إذا رأى وزم إُمر . ىمًؿ حم٤ميد - 2 

شمٗمًػم اًمٌٖمقي، وشمٗمًػم اًم٘مرـمٌل، وشمٗمًػم اسمـ يمثػم، وشمٗمًػم : ويٜمٔمر. اعمّمٚمح٦م ومـل ذًمؽ

. 139 - 137 ُمـ اًمٜم٤ًمء، اظمتالف اًمداريـ ص90اًمِمقيم٤مين ًممي٦م 
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 األمور التي جتب لغر ادسؾؿني عذ ادسؾؿني حال :ادطؾب األول

: تعامؾفم معفم

هٜم٤مك طم٘مقق يمثػمة ًمٖمػم اعمًٚمٛملم جي٥م قمغم اعمًٚمٛملم آًمتزام هب٤م قمٜمد شمٕم٤مُمٚمٝمؿ 

: ُمٕمٝمؿ، وُمـ هذه احل٘مقق

مح٤مي٦م أهؾ اًمذُم٦م واعمًت٠مُمٜملم ُم٤م داُمقا ذم سمالد اإلؾمالم، ومح٤مي٦م اعمًت٠مُمـ إذا  - 1

  :اممـ، ىم٤مل اهلل شمع()ظمرج ُمـ سمالد اعمًٚمٛملم طمتك يّمؾ إمم سمٚمد ي٠مُمـ ومٞمف    

                                      

            [6 :اًمتقسم٦م]. 

اًمٕمدل قمٜمد احلٙمؿ ومٞمٝمؿ وقمٜمد احلٙمؿ سمٞمٜمٝمؿ وسملم اعمًٚمٛملم وسملم سمٕمْمٝمؿ سمٕمْم٤ًم  - 2

   :، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم()قمٜمد وضمقدهؿ حت٧م طمٙمؿ اعمًٚمٛملم       

                                     

       [8:اعم٤مئدة]حيٛمٚمٜمٙمؿ سمٖمض ىمقم قمغم أن ٓ شمٕمدًمقا : ، وُمٕمٜمك أي٦م ٓ

                                                 

 ُمـ 6 شمٗمًػم اجلّم٤مص، وشمٗمًػم اًم٘مرـمٌل، وشمٗمًػم اسمـ يمثػم، وشمٗمًػم إًمقد ًممي٦م ()

، 202، 2/201، اًمقضمٞمز (119اًمٗمرق )، اًمٗمروق 250، 13/159اًمتقسم٦م، اعمٖمٜمل 

. 130، 129، 124، 123اظمتالف اًمداريـ ص

، 202، 2/201، اًمقضمٞمز 13/250، اعمٖمٜمل 324 - 11/321 ُمّمٜمػ قمٌداًمرزاق ()

، جمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخٜم٤م قمٌداًمٕمزيز سمـ سم٤مز 493 - 10/491اًمنمح اًمٙمٌػم ُمع اإلٟمّم٤مف 

3/1027 - 1035 .
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قمٜمد احلٙمؿ ومٞمٝمؿ أو سمٞمٜمٝمؿ وسملم همػمهؿ، سمؾ اقمدًمقا، وم٢من اًمٕمدل أىمرب إمم شم٘مقى اهلل 

 .^، واًمٕمدل إٟمام يٙمقن سم٤محلٙمؿ سمام ضم٤مء ومـل يمت٤مب اهلل شمٕم٤ممم وؾمٜم٦م ٟمٌٞمف حمٛمد شمٕم٤ممم

ة قمغم ـــ ومرض يمٗم٤ميهمػم اعمًٚمٛملمٓم، وم٢من دقمقة ــــم إمم اإلســدقمقشمف - 3

، () ُمـ أضمؾ دقمقشمف ومحًـ أطمًدا ُمـ همػم اعمًٚمٛملماعمًٚمٛملم، وإن زار أو قم٤مد اعمًٚمؿ

. همالُم٤ًم هيقدي٤ًم ذم ُمروف، ودقم٤مه إمم اًمدظمقل ذم اإلؾمالم، وم٠مؾمٚمؿ ^وم٘مد قم٤مد اًمٜمٌل 

. ()رواه اًمٌخ٤مري

ال اهلل ـــارى واعمجقس قمغم شمٖمٞمػم أدي٤مهنؿ، قـــحيرم إيمراه اًمٞمٝمقد واًمٜمص - 4

   :ىـشمٕم٤مل                    [256 :اًمٌ٘مرة]() .

اًمذُمٞملم، أو اعمٕم٤مهديـ، أو اعمًت٠مُمٜملم حيرم قمغم اعمًٚمؿ أن يٕمتدي قمغم أطمد ُمـ  - 5

، وم٘مد روى اًمٌخ٤مري قمـ قمٌداهلل سمـ قمٛمرو ()ذم سمدٟمف سميب أو ىمتؾ أو همػممه٤م

ُمـ ىمتؾ ُمٕم٤مهدًا مل يرح رائح٦م اجلٜم٦م، وإن رحيٝم٤م ًمٞمقضمد ُمـ ُمًػمة أرسمٕملم  ):ُمرومققم٤مً 

                                                 

مجع اًمديمتقر ) ، جمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخٜم٤م قمٌداًمٕمزيز سمـ سم٤مز36 - 6/34 ُمّمٜمػ قمٌداًمرزاق ()

. (1051، 1047، 3/1039 قمٌد اهلل اًمٓمٞم٤مر

(. 1356)صحٞمح اًمٌخ٤مري ( )

شمٗمًػم هذه أي٦م ذم شمٗم٤مؾمػم اسمـ ضمرير : يٜمٔمر. وذم همػم اًمٞمٝمقد واًمٜمّم٤مرى واعمجقس ظمالف( )

، اعم٘مٜمع ُمع 404، 2/389واًم٘مرـمٌل واسمـ يمثػم واًمِمقيم٤مين واًمًٕمدي، سمداي٦م اعمجتٝمد 

. 399 - 10/393اًمنمح اًمٙمٌػم واإلٟمّم٤مف 

ىمتؾ أو همدر أو فمٚمؿ ُمـ ًمـف أُم٤من : 403اًمٙمٌػمة )، اًمزواضمر 202، 2/201اًمقضمٞمز :  يٜمٔمر()

مجع )، ، جمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخٜم٤م قمٌداًمٕمزيز سمـ سم٤مز3/360، ُمقاه٥م اجلٚمٞمؾ (أو ذُم٦م أو قمٝمد

. 130، 124، 123، اظمتالف اًمداريـ ص(1047، 3/1039 اًمٓمٞم٤مر
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أن  ^، وروى اإلُم٤مم أمحد واًمٜم٤ًمئل قمـ رضمؾ ُمـ أصح٤مب رؾمقل اهلل ()( قم٤مُم٤مً 

. ()( ُمـ ىمتؾ رضماًل ُمـ أهؾ اًمذُم٦م مل جيد ريح اجلٜم٦م): ىم٤مل ^رؾمقل اهلل 

ذم  أطمدًا ُمـ همػم اعمًٚمٛملم إذا يم٤مٟمقا همػم طمرسمٞملم حيرم قمغم اعمًٚمؿ أن يٖمش - 6

سمٖمػم طمؼ، وجي٥م قمٚمٞمف أن ي١مدي  اًمٌٞمع أو اًمنماء، أو أن ي٠مظمذ ؿمٞمئ٤ًم ُمـ أُمقاهلؿ

أٓ ُمـ فمٚمؿ ُمٕم٤مهدًا، أو ): أٟمف ىم٤مل ^، وم٘مد صم٧ٌم قمـ اًمٜمٌل ()إًمٞمٝمؿ أُم٤مٟم٤مهتؿ

اٟمت٘مّمف، أو يمٚمٗمف ومقق ـم٤مىمتف أو أظمذ ُمٜمف ؿمٞمئ٤ًم سمٖمػم ـمٞم٥م ٟمٗمس وم٠مٟم٤م طمجٞمجف يقم 

. ()( اًم٘مٞم٤مُم٦م

همػم اعمًٚمٛملم إذا يم٤مٟمقا همػم إمم أطمد ُمـ سم٤مًم٘مقل حيرم قمغم اعمًٚمؿ أن يزء  - 7

  :ه شمٕم٤ممم ًمٕمٛمقم ىمقًمـ،، وحيرم اًمٙمذب قمٚمٞمٝمؿطمرسمٞملم            

ه أن يٚملم اًم٘مقل هلؿ، وأن خي٤مـمٌٝمؿ سمٙمؾ ُم٤م هق ُمـ ُمٙم٤مرم ـ، سمؾ يٜمٌٖمل ل[83 :اًمٌ٘مرة]

                                                 

قمـ  (2613)، وروى ُمًٚمؿ ذم صحٞمحف (3166)اجلزي٦م واعمقادقم٦م :  صحٞمح اًمٌخ٤مري()

هِم٤مم سمـ طمٙمٞمؿ سمـ طمزام أٟمف ُمر قمغم أٟم٤مس ُمـ إٟم٤ٌمط ذم اًمِم٤مم ىمد أىمٞمٛمقا ذم اًمِمٛمس، 

إن ): ي٘مقل ^أؿمٝمد ًمًٛمٕم٧م رؾمقل اهلل : طمًٌقا ذم اجلزي٦م، وم٘م٤مل: ُم٤م ؿم٠مهنؿ؟ ىم٤مًمقا: وم٘م٤مل

. (اهلل يٕمذب اًمذيـ يٕمذسمقن اًمٜم٤مس ذم اًمدٟمٞم٤م

.  ؾمٌؼ خترجيف ذم اعمٓمٚم٥م إول ُمـ اعمٌح٨م إول()

ُم٤م حيؾ : يٜمٔمر اعمراضمع اًم٤ًمسم٘م٦م ىمٌؾ شمٕمٚمٞم٘ملم، ويٜمٔمر ُمّمٜمػ قمٌداًمرزاق يمت٤مب أهؾ اًمٙمت٤مب( )

.  2/73، ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م 94 - 6/91ُمـ أُمقال أهؾ اًمذُم٦م 

.  ؾمٌؼ خترجيف ذم اعمٓمٚم٥م إول ُمـ اعمٌح٨م إول()
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 وٓ إيث٤مر ُمـ اعمًٚمؿ ًمٞمس ومٞمف شمذًمؾ هلؿمم٤م  وٓيدظمؾ ذم اًمقٓء اعمحرم،إظمالق مم٤م 

. ()هلؿ قمغم ٟمٗمًف

همػم اعمًٚمٛملم ُمـ اعمًت٠مُمٜملم أو ه ضم٤مر ُمـ ـجي٥م إطم٤ًمن اجلقار عمـ يم٤من ل - 8

قمٚمٞمف  ف إذى قمٜمف، ويًتح٥م أن حيًـ إًمٞمف سم٤مًمّمدىم٦مـــ سمؽاعمٕم٤مهديـ أو اًمذُمٞملم

ُم٤م زال : )^ه ـ ًمٕمٛمقم ىمقل()ه ومٞمام يٜمٗمٕمفـإًمٞمف، وأن يٜمّمح ل إن يم٤من وم٘مػمًا، وأن هيدي

. ()ُمتٗمؼ قمٚمٞمف(. ضمؼميؾ يقصٞمٜمل سم٤مجل٤مر طمتك فمٜمٜم٧م أٟمف ؾمٞمقرصمف

، وم٢مذا همػم اعمًٚمؿ إذا أًم٘مك قمٚمٞمف اًمًالمجي٥م قمغم اعمًٚمؿ أن يرد اًمًالم قمغم  - 9

 :وضم٥م قمغم اعمًٚمؿ أن يرد قمٚمٞمف سم٘مقًمف( اًمًالم قمٚمٞمٙمؿ ):ؾمٚمؿ قمغم اعمًٚمؿ سم٘مقل

شمٗمؼ م. (يمؿوقمكم: إذا ؾمٚمؿ قمٚمٞمٙمؿ أهؾ اًمٙمت٤مب وم٘مقًمقا): ^ه ـ، ًم٘مقل(وقمٚمٞمٙمؿ)

 .()قمٚمٞمف

                                                 

، ومت٤موى وُم٘م٤مٓت 62، 43، 2/21، ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م (119اًمٗمرق )اًمٗمروق :  يٜمٔمر()

.  (3/1047 مجع اًمديمتقر قمٌد اهلل اًمٓمٞم٤مر) ؿمٞمخٜم٤م قمٌد اًمٕمزيز سمـ سم٤مز

ىمّم٦م قمٌد اهلل سمـ قمٛمر وُمع ضم٤مره اًمٞمٝمقدي، وؾمت٠ميت ذم : اعمراضمع اًم٤ًمسم٘م٦م، وشمٜمٔمر:  يٜمٔمر()

. اعمٌح٨م اًمث٤مًم٨م إن ؿم٤مء اهلل

(. 2625)، وصحٞمح ُمًٚمؿ (6015) صحٞمح اًمٌخ٤مري ()

وروى . ُمـ طمدي٨م أٟمس (2163)، وصحٞمح ُمًٚمؿ (6258) صحٞمح اًمٌخ٤مري ()

إن اًمٞمٝمقد إذا ؾمٚمٛمقا ): قمـ اسمـ قمٛمر ُمرومققم٤مً  (2164)، وُمًٚمؿ (6257)اًمٌخ٤مري 

. (وقمٚمٞمٙمؿ: وم٘مقًمقا. اًم٤ًمم قمٚمٞمٙمؿ: قمٚمٞمٙمؿ ي٘مقل أطمدهؿ

:   وسمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ يرون أن يرد قمغم همػم اعمًٚمؿ اًمًالم سمٛمثؾ ُم٤م ىم٤مل، ًمٕمٛمقم ىمقًمف شمٕم٤ممم

                       [86: اًمٜم٤ًمء]إن هذا احلدي٨م : ، وىم٤مًمقا

اعمقت، : (اًم٤ًمم)وي٘مّمـــدون سمـ  (اًم٤ًمم قمٚمٞمٙمؿ): وارد ذم طمؼ اًمٞمٝمقد اًمذيـ يم٤مٟمقا ي٘مقًمقن

اًمٕمدل ذم اًمتحٞم٦م ي٘متيض أن يرد قمٚمٞمف ٟمٔمػم ): 1/157ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم أطمٙم٤مم أهؾ اًمذُم٦م 
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، ومٞمٜم٤مديف سمٙمٜمٞمتف، وي٠ًمًمف قمـ طم٤مًمف همػم اعمًٚمؿوجيقز ًمٚمٛمًٚمؿ أن يتٚمٓمػ ب 

 إذا وٟمحقه٤مش أهالً »ًمتحٞم٦م يمـويٌدأه سم٤م وطم٤مل أوٓده، وهيٜمئف سمٛمقًمقد وٟمحقه،

اىمتْم٧م اعمّمٚمح٦م اًمنمقمٞم٦م ذًمؽ، يمؽمهمٞمٌف ذم اإلؾمالم، وإيٜم٤مؾمف سمذًمؽ ًمٞم٘مٌؾ 

، أو يم٤من ذم ذًمؽ ُمّمٚمح٦م ًمٚمٛمًٚمؿ سمدومع ضر ()اًمدقمقة إمم اإلؾمالم ويًتٛمع هل٤م

 أو ُمٙم٤موم٠مة ًمٖمػم اعمًٚمؿ، ًمٙمٗمف اًمنم قمـ اعمًٚمٛملم، قمٜمف أو ضمٚم٥م ُمّمٚمح٦م ُم٤ٌمطم٦م ًمف،

. () وٟمحق ذًمؽوُم٤ًمعمتف هلؿ،

ي   ذم ُمٞمرِّبتف إذا رأى ُمّمٚمح٦م ذقمٞم٦م ذم همػم اعمًٚمؿيمام جيقز ًمٚمٛمًٚمؿ أن يٕمزرِّب

، ومٞمّمؼّمه قمغم هذه اعمّمٞم٦ٌم، ويدقمق ًمف سمٙمثرة اعم٤مل واًمقًمد وـمقل اًمٕمٛمر، وٟمحق ذًمؽ

. ()ذًمؽ مم٤م جيقز اًمدقم٤مء سمف ًمٖمػم اعمًٚمؿ

                                                                                                                            

 - 6/10ُمّمٜمػ قمٌداًمرزاق يمت٤مب أهؾ اًمٙمت٤مب : ويٜمٔمر ذم هذه اعم٠ًمًم٦م أيْم٤مً . (ؾمالُمف

، اعمّمٜمػ ٓسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم يمت٤مب إدب ومّمؾ 11/372، ويمت٤مب أهؾ اًمٙمت٤مسملم 117، 13

، وومّمؾ ذم رد اًمًالم قمغم أهؾ اًمذُم٦م 440 - 8/438ذم أهؾ اًمذُم٦م يٌدأون سم٤مًمًالم 

آؾمتئذان : ، ومتح اًم٤ٌمري( ُمـ اًمٜم٤ًمء86شمٗمًػم أي٦م )، شمٗمًػم اسمـ ضمرير 444 - 8/442

، اًمنمح اًمٙمٌػم ُمع 46 - 11/39سم٤مب اًمتًٚمٞمؿ ذم جمٚمس ومٞمف أظمالط، واًم٤ٌمسم٤من سمٕمده 

. 454 - 10/452اإلٟمّم٤مف 

، اًمٗمروع 13/251، اعمٖمٜمل 11/391، و122، 6/42ُمّمٜمػ قمٌداًمرزاق :  يٜمٔمر()

اإلٟمّم٤مف ، اًمنمح اًمٙمٌػم ُمع 162، 1/161، أطمٙم٤مم أهؾ اًمذُم٦م 272 - 6/269

، (1042 – 3/1040 مجع اًمٓمٞم٤مر) ، ومت٤موى ؿمٞمخٜم٤م قمٌداًمٕمزيز سمـ سم٤مز457 - 10/453

. 37 - 3/34، ومت٤موى ؿمٞمخٜم٤م حمٛمد سمـ قمثٞمٛملم 3/312 اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ومت٤موى

، ذح 6/271، اًمٗمروع 11/41آؾمتئذان سم٤مب ُمـ مل يًٚمؿ قمغم ُمـ اىمؽمف ذٟم٤ًٌم :  اًمٗمتح()

. 3/312، ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م 145، 14/144اًمٜمقوي ًمّمحٞمح ُمًٚمؿ 

.  شمٜمٔمر اعمراضمع اعمذيمقرة ذم اًمتٕمٚمٞم٘ملم اًم٤ًمسم٘ملم()
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 سم٤مًم٘مقل همػم اعمًٚمؿوقمغم وضمف اًمٕمٛمقم وم٢مٟمف جيقز ًمٚمٛمًٚمؿ أن يتٚمٓمػ ب

 .ي٦م ذم ذًمؽـــطم٦م ذعـــم قمٜمد وضمقد ُمّمؾـــوسم٤مًمٗمٕمؾ اًمذي ًمٞمس ومٞمف إه٤مٟم٦م ًمٚمٛمًؾ
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األمور التي يباح أو يستحب لؾؿسؾم أن يتعامل هبا مع : ادطؾب الثاين

: غر ادسؾؿني

ى ـة قمؾـــال اًمتل ًمٞمس ومٞمٝم٤م وٓيـــضمقز اؾمتٕمامهلؿ واؾمتئج٤مرهؿ ذم إقمؿـي -1

 قمغم اعمًٚمؿ، ومٞمجقز أن يٕمٛمؾ قمٜمد همػم اعمًٚمؿومٞمٝم٤م ٟمقع اؾمتٕمالء ُمـ  وًمٞمس ُمًٚمؿ

ط ــــسمداهلل سمـ أريؼ ع^ اعمًٚمؿ ذم صٜم٤مقم٦م أو سمٜم٤مء أو ذم ظمدُم٦م، وم٘مد اؾمت٠مضمر اًمٜمٌل

ف ُم٤م ــــسمر ذم أروٝم٤م ًمٞمزرقمقه٤م وهلؿ ٟمصــــل هيقد ظملــــ، واؾمتٕمؿ()رةــــذم اهل٩م

. ()خيرج ُمٜمٝم٤م

يًتح٥م ًمٚمٛمًٚمؿ اإلطم٤ًمن إمم اعمحت٤مج ُمـ همػم اعمًٚمٛملم، يم٤مًمّمدىم٦م قمغم  - 2

  : ، ًمٕمٛمقم ىمقًمف شمٕم٤ممم()اًمٗم٘مػم اعمٕمقز ُمٜمٝمؿ، ويم٢مؾمٕم٤مف ُمريْمٝمؿ         

         [195 :اًمٌ٘مرة] رواه  (ذم يمؾ يمٌد رـم٦ٌم أضمر)، وًمٕمٛمقم طمدي٨م

. ()اًمٌخـ٤مري وُمًٚمؿ

شمًتح٥م صٚم٦م اًم٘مري٥م همػم اعمًٚمؿ، يم٤مًمقاًمديـ وإخ سم٤مهلدي٦م واًمزي٤مرة  - 3

وٟمحقمه٤م، ًمٙمـ ٓ يتخذه اعمًٚمــؿ ضمٚمٞم٤ًًم، وسم٤مٕظمــــص إذا ظمِمٞم٧م ومتٜمتف وشم٠مصمػمه 

  : قمغم ديـ اعمًٚمؿ، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم          [26 :اإلهاء] وىم٤مل ،

                                                 

(. 2263) رواه اًمٌخ٤مري ()

(. 1551)، وُمًٚمؿ (2285) رواه اًمٌخ٤مري ()

مجع )، ومت٤موى ؿمٞمخٜم٤م قمٌداًمٕمزيز سمـ سم٤مز 729 - 727آظمر إُمقال ٕيب قمٌٞمد ص:  يٜمٔمر()

. 3/44، جمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخٜم٤م حمٛمد سمـ قمثٞمٛملم (1047، 3/1022اًمٓمٞم٤مر 

(. 2244)، وصحٞمح ُمًٚمؿ (2363) صحٞمح اًمٌخ٤مري ()
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 : شمٕم٤ممم ذم طمؼ اًمقاًمديـ                       

                                   

. ()[15:ًم٘مامن]

ضمقز سمرهؿ سم٤مهلدي٦م وٟمحقه٤م ًمؽمهمٞمٌٝمؿ ذم اإلؾمالم، أو ذم طم٤مل دقمقهتؿ، أو ـي - 4

ًمٙمػ ذهؿ قمـ اعمًٚمٛملم، أو ُمٙم٤موم٠مة هلؿ قمغم ُم٤ًمعمتٝمؿ ًمٚمٛمًٚمٛملم وقمدم 

  : اقمتدائٝمؿ قمٚمٞمٝمؿ، أو عم٤م يِمٌف هذه إُمقر ُمـ اعمّم٤مًمح اًمنمقمٞم٦م، ىم٤مل اهلل شمٕم٤ممم

                                 

                     [8 :اعمٛمتحٜم٦م]آطم٤ًمن : ، واًمؼم هق

. (( ))اًمٕمدل: إًمٞمٝمؿ سم٤معم٤مل أو همػمه، واًم٘مًط هق

                                                 

ُمّمٜمػ قمٌداًمرزاق يمت٤مب : ُمـ ؾمقرة اًمٕمٜمٙمٌقت، ويٜمٔمر (8)أي٦م :  وذم ُمٕمٜمك هذه أي٦م()

، أطمٙم٤مم أهؾ 353، 11/352، ويمت٤مب أهــؾ اًمٙمتـــ٤مسملم 36 - 6/33أهؾ اًمٙمتــ٤مب 

، وىمد ؾمٌؼ ذم اعمٌح٨م 3/18، جمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخٜم٤م حمٛمد سمـ قمثٞمٛملم 1/158اًمذُم٦م 

إول ذم ُمٓمٚم٥م طمًـ اًمتٕم٤مُمؾ ُمع همػم اعمًٚمٛملم أُمره صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ أؾمامء سمّمٚم٦م 

إهداء قمٛمر ٕظمٞمف طمٚم٦م، وهق - إن ؿم٤مء اهلل –أُمٝم٤م، وهل ُمنميم٦م، وؾمٞم٠ميت ذم اعمٌح٨م أيت 

. ُمنمك

 ُمـ آل 28شمٗمًػم أي٦م )، روح اعمٕم٤مين 318، 317خمتٍم اًمتحٗم٦م آصمٜمل قمنمي٦م ص: يٜمٔمر( )

. 60 - 54، وإرؿم٤مد أوزم إًم٤ٌمب ص(قمٛمران

شمٗمًػم اسمـ يمثػم هلذه أي٦م، وىمد اؾمتدل احل٤مومظ اسمـ يمثػم قمغم شمٗمًػم اًم٘مًط سم٤مًمٕمدل : يٜمٔمر( )

إن اعم٘مًٓملم قمٜمد اهلل ): قمـ قمٌداهلل سمـ قمٛمرو ُمرومققم٤مً  (1827)سم٤محلدي٨م اًمذي رواه ُمًٚمؿ 

قمغم ُمٜم٤مسمر ُمـ ٟمقر قمـ يٛملم اًمرمحـ قمز وضمؾ، ويمٚمت٤م يديف يٛملم، اًمذيـ يٕمدًمقن ذم طمٙمٛمٝمؿ 

شمٗمًػم هذه أي٦م ذم شمٗمًػم اًمٓمؼمي، وشمٗمًػم اًمٌٖمقي، وشمٗمًػم : ويٜمٔمر (وأهٚمٞمٝمؿ وُم٤م وًمقا
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، يمام جيـــقز أن يٜمزل () قمٜمد ٟمزوًمـف وٞمٗم٤ًم قمغم اعمًٚمؿ همػم اعمًٚمؿيًتح٥م إيمرام - 5

. يفاعمًٚمؿ وٞمٗم٤ًم قمؾ

 ذم إُمقر اًمدٟمٞمــــقي٦م اًمتل هل ُم٤ٌمطم٦م ذم ديـ  همػم اعمًٚمٛملمضمقز اًمتٕم٤مُمؾ ُمعـ ي– 6

، يمام () اًمٞمٝمقد، واعمنميملم، وسم٤ميٕمٝمؿ واؿمؽمى ُمٜمٝمؿ^اإلؾمالم، وم٘مد قم٤مُمؾ اًمٜمٌل 

جيقز ًمٚمٛمًٚمؿ أن ي٠مظمذ قمٜمٝمؿ وأن يتٕمٚمؿ ُمٜمٝمؿ ُم٤م ومٞمف ُمٜمٗمٕم٦م ًمٚمٛمًٚمٛملم ُمـ أُمقر 

اًمدٟمٞم٤م مم٤م أصٚمف ُم٤ٌمح ذم ديـ اإلؾمالم، وىمد يٙمقن ذًمؽ ُمًتح٤ًٌم أو واضم٤ًٌم، وىمد صم٧ٌم 

 ضمٕمؾ ومداء سمٕمض أهى سمدر ممـ مل يٙمـ قمٜمده ومداء ُمـ اعم٤مل شمٕمٚمٞمؿ ^أن اًمٜمٌل 

. ()أوٓد إٟمّم٤مر اًمٙمت٤مسم٦م

ضمقز ًمٚمٛمًٚمــــؿ أن يتزوج سم٤معمرأة اًمٙمت٤مسمٞمـــ٦م اًمٞمٝمقدي٦م أو اًمٜمٍماٟمٞم٦م إذا يم٤مٟم٧م ـ ي– 7

قمٗمٞمٗمــــــ٦م قمٜمد إُمـ ُمـ وــــرره٤م قمغم اًمديـ واًمٜمٗمس وإوٓد، ىمـــ٤مل اهلل 

                                                                                                                            

، (3/1022مجع اًمٓمٞم٤مر )اجلّم٤مص، وشمٗمًػم اسمـ اًمٕمريب، ومت٤موى ؿمٞمخٜم٤م قمٌداًمٕمزيز سمـ سم٤مز 

. 287، 286اإلرؿم٤مد ًمٚمٗمقزان ص

أطمٙم٤مم أهؾ اًمذُم٦م : يدل هلذا قمٛمقم اًمٜمّمقص اًمتل ومٞمٝم٤م إُمر سم٢ميمرام اًمْمٞمػ، ويٜمٔمر ()

2/194 - 200. 

اؿمؽمى اًمٜمٌل : قمـ قم٤مئِم٦م ىم٤مًم٧م (1603)، وُمًٚمؿ (2068) وُمـ ذًمؽ ُم٤م رواه اًمٌخ٤مري ()

وـمٚم٥م صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ .  ُمـ هيقدي ـمٕم٤مُم٤ًم إمم أضمؾ، ورهٜمف درقم٤ًم ًمف ُمـ طمديد^

سم٢مؾمٜم٤مد  (1213)ُمـ هيقدي أن يٌٞمٕمف صمقسملم إمم اعمٞمنة، وم٠مسمك، واحلدي٨م رواه اًمؽمُمذي 

. صحٞمح، وىمد ؾمٌؼ ذم اعمٓمٚم٥م إظمػم ُمـ اعمٌح٨م إول ذيمر أطم٤مدي٨م أظمرى ذم ذًمؽ

، 2/43، ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م 84 - 81، اًم٘مقل اعمٌلم ص1/204أطمٙم٤مم أهؾ اًمذُم٦م : ويٜمٔمر

. (1040، 3/1039مجع اًمٓمٞم٤مر )، جمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخٜم٤م قمٌداًمٕمزيز سمـ سم٤مز 304، 3/303و

. سم٢مؾمٜم٤مد طمًـ (2216) رواه اإلُم٤مم أمحد ()
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  :شمٌـــ٤مرك وشمٕم٤ممم                            

                                    

     [5 :اعم٤مئدة] .

ضمقز ًمٚمٛمًٚمٛملم أن يًتٕمٞمٜمقا سمٖمػم اعمًٚمٛملم ذم صد قمدوان قمغم اعمًٚمٛملم، ـ ي– 8

.  ()آوٓمرار إمم إقم٤مٟمتٝمؿ: إول: وذًمؽ سمنمـملم أؾم٤مؾمٞملم

إُمـ ُمـ ضرهؿ، سمحٞم٨م يٙمقٟمقن ضمٜمقدًا ُمرؤوؾملم قمٜمد اعمًٚمٛملم، وحت٧م : اًمث٤مين

. ()إذاومٝمؿ وُمت٤مسمٕمتٝمؿ سمحٞم٨م ٓ يٛمٙمـ أن حيّمؾ ُمٜمٝمؿ أي ضر قمغم اعمًٚمٛملم

. () ًمٚمٕمالج إذا وصمؼ سمفهمػم اعمًٚمؿضمقز ًمٚمٛمًٚمؿ أن يذه٥م إمم اًمٓمٌٞم٥م ـ ي–9

                                                 

 ًمٚمٛمِمـــرك اًمذي أراد آؿمـــؽماك ُمٕمـــف ذم اًمٖمزو ^ وىمد محؾ سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ ىمقًمـــف ()

قمغم أن ذًمؽ يم٤من ذم طم٤مل قمدم احل٤مضم٦م  (1817)رواه ُمًٚمؿ  (ارضمع ومٚمـ اؾمتٕملم سمٛمنمك)

 اؾمتٕم٤من سمٌٕمض اعمنميملم ذم همزوة ^إٟمف ُمٜمًقخ، ٕٟمف : إًمٞمف، وىم٤مل سمٕمض أهؾ اًمٕمٚمؿ

 سم٢مؾمٜم٤مد صحٞمح قمـ ؾمٕمد 12/395وأيْم٤ًم روى اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم . طمٜملم، يمّمٗمقان سمـ أُمٞم٦م

. وشمٜمٔمر أيمثر اعمراضمع أشمٞم٦م. سمـ أيب وىم٤مص أٟمف همزا سم٘مقم ُمـ اًمٞمٝمقد ومروخ هلؿ

، اًمًٜمـ اًمٙمؼمى 5/188، ُمّمٜمػ قمٌداًمرزاق 419 – 6/407ُمِمٙمؾ أصم٤مر :  يٜمٔمر()

 ُمـ اًمٜم٤ًمء 144، شمٗمًػم أي٦م 334 ص7، ضمـ953اعم٠ًمًم٦م : ، اعمحغم9/37ًمٚمٌٞمٝم٘مل 

، 99، 13/98 اعمٖمٜمل ، ُمـ اعم٤مئدة ذم شمٗمًػمي اسمـ اًمٕمريب واجلّم٤مص51وشمٗمًػم أي٦م 

 اًم٘مقل اعمٌلم 180، 6/179اجلٝم٤مد سم٤مب إن اهلل ي١ميد اًمديـ سم٤مًمرضمؾ اًمٗم٤مضمر : ومتح اًم٤ٌمري

 مجع اًمٓمٞم٤مر) ، جمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخٜم٤م قمٌداًمٕمزيز اسمـ سم٤مز97 – 89حلًٜملم خمٚمقف ص

. ، آؾمتٕم٤مٟمف سمٖمػم اعمًٚمٛملم ًمٚمديمتقر قمٌداهلل اًمٓمري٘مل(1065 – 3/1058

وإذا يم٤من اًمٞمٝمقدي ): 516 ىم٤مل ؿمٞمخ اإلؾمالم اسمـ شمٞمٛمٞم٦م يمام ذم خمتٍم اًمٗمت٤موى اعمٍمي٦م ص()

أو اًمٜمٍماين ظمٌػمًا سم٤مًمٓم٥م صم٘م٦م قمٜمد اإلٟم٤ًمن ضم٤مزًمف أن يًتٓمٌف، يمام جيقز ًمف أن يقدقمف اعم٤مل 

آؾمتٞمٕم٤مب :  ويٜمٔمر( رضماًل ُمنميم٤ًم عم٤م ه٤مضمر^وأن يٕم٤مُمٚمف، وىمد اؾمت٠مضمر رؾمقل اهلل 
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: ضمقز دومع اًمزيم٤مة إمم اًمـٛم١مًمٗم٦م ىمٚمقهبؿ ُمـ همٞمـر اًمـٛمًـٚمٛملم، ىم٤مل اهلل شمٕم٤مممـ ي– 10

                                       

. ()[60 :اًمتقسم٦م]

 جيقز ًمٚمٛمًٚمؿ أن يِم٤مرك همػم اعمًٚمؿ ذم اًمتج٤مرة، ًمٙمـ سمنمط أن يكم اعمًٚمؿ – 11

أُمره٤م أو ينمف قمٚمٞمٝم٤م، ًمئال ي٘مع ذم شمٕم٤مُمؾ حمرم قمٜمد إذاف همػم اعمًٚمؿ قمغم هذه 

. ()اًمتج٤مرة وشمٍميٗمف هل٤م

 جيقز ًمٚمٛمًٚمؿ أن يٕمٛمؾ قمٜمد همػم اعمًٚمؿ، وجيقز أن يٕمٛمؾ ذم قمٛمؾ يديره – 12

 .()ؿمخص همػم ُمًٚمؿ، إذا مل يٙمـ ذم هذا اًمٕمٛمؾ إذٓل ًمٚمٛمًٚمؿ

                                                                                                                            

، جمٛمقع اًمٗمت٤موى (1/289شمرمج٦م احل٤مرث سمـ احل٤مرث سمـ يمٚمدة : ُمٓمٌقع هب٤مُمش اإلص٤مسم٦م)

.  3/208، سمدائع اًمٗمقائد 4/114

شمٗمًػم هذه أي٦م ذم شمٗمًػم اسمـ ضمرير، وشمٗمًػم اًم٘مرـمٌل، وشمٗمًػم اسمـ يمثػم، وشمٗمًػم : يٜمٔمر( )

، جمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخٜم٤م 236 – 7/231: اًمِمقيم٤مين، اًمنمح اًمٙمٌػم ُمع اإلٟمّم٤مف

(. 3/1041مجع اًمٓمٞم٤مر )قمٌداًمٕمزيز سمـ سم٤مز 

. 1/205أطمٙم٤مم أهؾ اًمذُم٦م :  يٜمٔمر()

 وىمد رقمك إٟمٌٞم٤مء قمٚمٞمٝمؿ اًمًالم اًمٖمٜمؿ ًمٖمػم اعمًٚمٛملم، وقمٛمؾ سمٕمض اًمّمح٤مسم٦م يمّمٝمٞم٥م ()

اإلضم٤مرة سم٤مب : صحٞمح اًمٌخ٤مري ُمع اًمٗمتح: ويٜمٔمر. وهمػمه ذم ُمٙم٦م ًمٌٕمض ُمنميمل ُمٙم٦م

، أطمٙم٤مم 4/452، وسم٤مب هؾ ي١ماضمر اًمرضمؾ ٟمٗمًف ُمـ ُمنمك 4/442اؾمتئج٤مر اعمنميملم 

. 3/38، جمٛمقع ومت٤موى ؿمٞمخٜم٤م حمٛمد سمـ قمثٞمٛملم 213 – 1/207أهؾ اًمذُم٦م 
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المبحث الثالث 
 

سماحت علماء اإلسالم في التعامل مع غير المسلمين 
 

ٟمامذج شمٓمٌٞم٘مٞم٦م ُمـ - ووم٘مؽ اهلل ًمٙمؾ ظمػم - إًمٞمؽ أظمل اًم٘م٤مرئ اًمٙمريؿ 

ُمقاىمػ وأىمقال قمٚمامء اعمًٚمٛملم، ُمـ اًمّمح٤مسم٦م ومٛمـ سمٕمدهؿ إمم يقُمٜم٤م هذا، فمٝمر ومٞمٝم٤م 

ضمٚمٞم٤ًم ؾمامطمتٝمؿ ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع همػم اعمًٚمٛملم، وذًمؽ سم٤مإلطم٤ًمن إًمٞمٝمؿ، وسمحًـ 

اًمتٕم٤مُمؾ ُمٕمٝمؿ، وسم٢مقمٓم٤مئٝمؿ طم٘مقىمٝمؿ اًمقاضم٦ٌم، أو اعمًتح٦ٌم اًمتل أوضمٌٝم٤م هذا اًمديـ 

ذم اعمٓم٤مًم٥م - إن ؿم٤مء اهلل شمٕم٤ممم - اًمٕمٔمٞمؿ، أو ٟمدب إًمٞمٝم٤م وؾم٠مذيمر هذه اًمٜمامذج 

:  أشمٞم٦م
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كامذج تطبقؼقة مما جاء عن السؾف الصالح من السامحة يف التعامل : ادطؾب األول

:  مع غر ادسؾؿني

: - ىم٤مل قمٛمر: قمـ قمٛمرو سمـ ُمٞمٛمقن ذم ذيمر وصٞم٦م قمٛمر ًمٚمخٚمٞمٗم٦م ُمـ سمٕمده، ىم٤مل -1

 أن يقرَم هلؿ سمٕمٝمدهؿ، وأن ^وأوصٞمف سمذُم٦م اهلل وذُم٦م رؾمقًمف )- : ريض اهلل قمٜمف 

. ()رواه اًمٌخ٤مري  (ي٘م٤مشَمؾ ُمـ وراِئٝمؿ، وٓ يٙمٚمٗمقا إٓ ـم٤مىمتٝمؿ

أهدى إمم أخ ًمف - ريض اهلل قمٜمف - أن قمٛمر - ريض اهلل قمٜمٝمام - قمـ اسمـ قمٛمر  -2

 .()رواه اًمٌخ٤مري . ^سمٛمٙم٦م ىمٌؾ أن يًٚمؿ طمٚم٦م أقمٓم٤مه إي٤مه٤م اًمٜمٌل 

ضب ًمٚمٞمٝمقد - ريض اهلل قمٜمف - أن قمٛمر - ريض اهلل قمٜمٝمام - قمـ اسمـ قمٛمر  -3

واًمٜمّم٤مرى واعمجقس سم٤معمديٜم٦م إىم٤مُم٦م صمالصم٦م أي٤مم، يتًقىمقن هب٤م، وي٘مْمقن طمقائجٝمؿ، 

 . ()ومل يٙمـ أطمد ُمٜمٝمؿ ي٘مٞمؿ سمٕمد صمالصم٦م أي٤مم 

سمٕم٨م ُمٕمل أسمق ُمقؾمك سم٤مهلرُمزان إمم : ىم٤مل- ريض اهلل قمٜمف - قمـ أٟمس سمـ ُم٤مًمؽ  -4

ومجٕمؾ قمٛمر : ومٚمام ىمدُم٧م سمف، ىم٤مل: ، ىم٤مل()قمٛمر سمـ اخلٓم٤مب، ويم٤من ٟمزل قمغم طمٙمٛمف 

أيمالم : وم٘م٤مل. شمٙمٚمؿ: وم٘م٤مل ًمف: ، ىم٤مل()يٙمٚمٛمف، ومجٕمؾ ٓ يرضمع إًمٞمف اهلرُمزان اًمٙمالم 

ُم٤م - يمٜم٤م وأٟمتؿ ي٤م ُمٕمنم اًمٕمرب : شمٙمٚمؿ، ٓ سم٠مس، ىم٤مل: طمل أم يمالم ُمٞم٧م ؟ ىم٤مل

                                                 

(.  3052)اجلٝم٤مد سم٤مب ي٘م٤مشمؾ قمـ أهؾ اًمذُم٦م وٓ يًؽمىمقن : صحٞمح اًمٌخ٤مري ()

(.  2619)اهل٦ٌم سم٤مب اهلدي٦م ًمٚمٛمنميملم : صحٞمح اًمٌخ٤مري ()

.  ؾمٌؼ خترجيف ذم ُم٘مدُم٦م اعمٌح٨م اًمث٤مين ()

وذًمؽ أن اعمًٚمٛملم عم٤م طم٤مسوا اهلرُمزان سمٛمديٜم٦م شمًؽم مل يًتًٚمؿ طمتك ص٤محلٝمؿ قمغم أن  ()

 (. 15660)قمٛمر هق اًمذي حيٙمؿ ذم أُمره يمام ذم رواي٦م ُمٓمقًم٦م قمٜمد اسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم 

 . أي أن اهلرُمزان مل يٙمٚمؿ قمٛمر عم٤م يمٚمٛمف ()



 عبداهلل الجبرين. د  التعامل مع غير المسلمين

 

 - 99 -  

 

 

 

ٟمًتٕمٌديمؿ، وٟم٘مّمٞمٙمؿ، ومٚمام يم٤من اهلل ُمٕمٙمؿ مل يٙمـ ًمٜم٤م سمٙمؿ - ظماَل اهلل سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمٙمؿ 

ي٤م أُمػم اعم١مُمٜملم شمريم٧م ظمٚمٗمل : ُم٤م شم٘مقل ي٤م أٟمس ؟ ىمٚم٧م: وم٘م٤مل قمٛمر: ىم٤مل. شمدان

ؿمقيمف ؿمديدة وقمددًا يمثػمًا إن ىمتٚمتف أيس اًم٘مقم ُمـ احلٞم٤مة ويم٤من أؿمد ًمِمقيمتٝمؿ، 

ي٤م أٟمس َأؾمتحٞمل ىم٤مشمؾ اًمؼماء سمـ ُم٤مًمؽ : ، وم٘م٤مل قمٛمر()وإن اؾمتحٞمٞمتف ـمٛمع اًم٘مقم 

ًمٞمس إمم ىمتٚمف ؾمٌٞمؾ، : وم٘مٚم٧م: صمؿ يم٠من قمٛمر أراد ىمتٚمف، ىم٤مل: وجمزأة سمـ صمقر، ىم٤مل أٟمس

ًَمَت٠ْمشملَِمَ ُمٕمؽ سمِم٤مهد آظمر أو ٕسمدأَن : ، وم٘م٤مل(شمٙمٚمؿ، ومال سم٠مس):ىمد ىمٚم٧َم ًمف

ومخرضم٧م ُمـ قمٜمده، ومٚم٘مٞم٧م اًمزسمػم سمـ اًمٕمقام، ومقضمدشمف ىمد طمٗمظ : ىم٤مل. سمٕم٘مقسمتؽ

وم٠مشم٤مه، ومِمٝمد قَمغَم ُمثؾ اًمذي ؿمٝمدت سمف، ومؽميمف، وم٠مؾمٚمؿ، : ىم٤مل. ُمثؾ ُم٤م طمٗمٔم٧م

 . ()ووَمَرَض ًمف 

سمٕم٨م : أٟمف ىم٤مل وهق يذيمر ومتح ظمٞمؼم- رمحف اهلل - قمـ حمٛمد سمـ ؿمٝم٤مب اًمزهري  -5

 قمٌداهلل سمـ رواطم٦م ًمٞم٘م٤مؾمؿ اًمٞمٝمقد صمٛمره٤م، ومٚمام ىمدم قمٚمٞمٝمؿ ضمٕمٚمقا ^رؾمقل اهلل 

هذا : هيدون ًمف ُمـ اًمٓمٕم٤مم ويٙمٚمٛمقٟمف، وضمٕمٚمقا ًمف طمٚمٞم٤ًم ُمـ طمكم ٟم٤ًمئٝمؿ، وم٘م٤مًمقا

                                                 

أي أن سم٘مٞم٦م ضمٞمقش اًمٗمرس إن قمٚمٛمقا أن اهلرُمزان مل ي٘متؾ ـمٛمٕمقا ذم قمٗمق اعمًٚمٛملم  ()

.  وم٤مؾمتًٚمٛمقا، وإن قمٚمٛمقا أٟمف ىمتؾ ىم٤مشمٚمقا ًمئال ي٘متٚمقا ُمثٚمف

.  أي أقمٓم٤مه ُم٤مًٓ ُمـ سمٞم٧م ُم٤مل اعمًٚمٛملم، وضمٕمٚمف ُمًتٛمرًا ًمف ذم يمؾ قم٤مم ()

، وذم (15249)، واسمـ أيب ؿمٞم٦ٌم ذم اجلٝم٤مد 317وإصمر أظمرضمف اًمِم٤مومٕمل ذم ُمًٜمده ص 

، وؾمٕمٞمد سمـ ُمٜمّمقر ذم سم٤مب (305، 304)، وأسمق قمٌٞمد ذم إُمقال (15661)اًمت٤مريخ 

، واًم٘م٤ميض إؾمامقمٞمؾ سمـ إؾمح٤مق، وإؾمامقمٞمؾ سمـ ضمٕمٗمر ذم ومقائده (2670)ىمتؾ إؾم٤مرى 

 3/484، وُمـ ـمري٘مٝمام احل٤مومظ ذم اًمتٖمٚمٞمؼ 3/584، واإلص٤مسم٦م 6/275يمام ذم اًمٗمتح 

.  وىمد صححف احل٤مومظ ذم اًمٗمتح. وإؾمٜم٤مده صحٞمح

.   شمٕمٚمٞم٘م٤ًم جمزوُم٤ًم سمف11ورواه اًمٌخ٤مري ذم صحٞمحف خمتٍمًا ذم اجلزي٦م سم٤مب 
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إٟمٙمؿ واهلل ٕسمٖمض ! ي٤م ُمٕمنم هيقد ): ىم٤مل اسمـ رواطم٦م. ًمؽ وختٗمػ قمٜم٤م ودم٤موز

 قمدًٓ سمٞمٜمٙمؿ وسمٞمٜمف، وٓ أرب زم ذم دٟمٞم٤ميمؿ، ^اًمٜم٤مس إزَم وإٟمام سمٕمثٜمل رؾمقل اهلل 

ومخرص اًمٜمخؾ، . (وًمـ أطمٞمػ قمٚمٞمٙمؿ، وإٟمام قمروتؿ قمكَم اًمًح٧م، وإٟم٤م ٓ ٟم٠ميمٚمف

إن ؿمئتؿ وٛمٜم٧م ًمٙمؿ ٟمّمٞمٌٙمؿ، وإن ؿمئتؿ ): ومٚمام أىم٤مم اخلرص ظمػمهؿ وم٘م٤مل

ي٤م اسمـ : ، وم٤مظمت٤مروا أن يْمٛمٜمقا وي٘مقُمقا قمٚمٞمف، ىم٤مًمقا(وٛمٜمتؿ ًمٜم٤م ٟمّمٞمٌٜم٤م وىمٛمتؿ قمٚمٞمف

 . () سمف شم٘مقم اًمًٛمقات وإرض، وإٟمام ي٘مقُم٤من سم٤محلؼ ()رواطم٦م هذا اًمذي شمٕمٛمٚمقن 

أٟمف ُذسمح٧م ًمف ؿم٤مة ذم أهٚمف، ومٚمام ضم٤مء - ريض اهلل قمٜمٝمام - وقمـ قمٌداهلل سمـ قمٛمرو  -6

 ^أهديتؿ جل٤مرٟم٤م اًمٞمٝمقدي ؟ أهديتؿ جل٤مرٟم٤م اًمٞمٝمقدي ؟ ؾمٛمٕم٧م رؾمقل اهلل : ىم٤مل

صُمفُ ): ي٘مقل  . () (ُم٤م زال ضمؼميؾ يقصٞمٜمل سم٤مجل٤مر طمتك فمٜمٜم٧م أٟمف ؾَمُٞمَقررِّب

                                                 

.  يريدون اًمٕمدل ()

رواه اًمٓمؼماين ذم ): 7/122رواه اًمٓمؼماين ذم ُمٕمجٛمف اًمٙمٌػم، ىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع  ()

.  (اًمٙمٌػم ُمرؾماًل، ورضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح

وهمػمه، وًمف ؿم٤مهد آظمر ُمـ  (5199)وًمف ؿم٤مهد ُمـ طمدي٨م اسمـ قمٛمر قمٜمد اسمـ طم٤ٌمن 

. ، ورضم٤مًمف صم٘م٤مت2/703ُمرؾمؾ ؾمٚمٞمامن سمـ ي٤ًمر، رواه ُم٤مًمؽ ذم اعم٤ًمىم٤مة 

رواه اًمٓمؼماين ذم ): 7/122وًمف ؿم٤مهد صم٤مًم٨م ُمـ ُمرؾمؾ قمروة، ىم٤مل اهلٞمثٛمل ذم اعمجٛمع 

.  (اًمٙمٌػم هٙمذا ُمرؾماًل، وومٞمف اسمـ هلٞمٕم٦م، وهق طمًـ احلدي٨م، وسم٘مٞم٦م رضم٤مًمف رضم٤مل اًمّمحٞمح

وسم٤مجلٛمٚم٦م وم٢من ُمرؾمؾ اسمـ ؿمٝم٤مب يت٘مقى سمِمقاهده اعمذيمقرة، ومػمشم٘مل إمم درضم٦م احلًـ 

.  وًمف أيْم٤ًم ؿمقاهد يمثػمة، ًمٙمـ ًمٞمس ومٞمٝم٤م ذيمر اًمرؿمقة. ًمٖمػمه

، وأسمق (1943)، رىمؿ 4/333رواه اًمؽمُمذي ذم اًمؼم واًمّمٚم٦م، سم٤مب ُم٤م ضم٤مء ذم طمؼ اجل٤مر  ()

. ُمـ ـمري٘ملم صحٞمحلم قمـ جم٤مهد قمـ اسمـ قمٛمرو (339)، رىمؿ 4/339داود ذم إدب 

 .(طمًـ همري٥م ُمـ هذا اًمقضمف): وىم٤مل اًمؽمُمذي. وإؾمٜم٤مده صحٞمح، رضم٤مًمف صم٘م٤مت



 عبداهلل الجبرين. د  التعامل مع غير المسلمين

 

 - 101 -  

 

 

 

- ريض اهلل قمٜمٝمام - ُمر هِم٤مم سمـ طمٙمٞمؿ سمـ طمزام : قمـ قمروة سمـ اًمزسمػم، ىم٤مل -7

: ُم٤م ؿم٠مهنؿ ؟ ىم٤مًمقا: قمغم أٟم٤مس ُمـ إٟم٤ٌمط سم٤مًمِم٤مم، ىمد أىمٞمٛمقا ذم اًمِمٛمس، وم٘م٤مل

إن اهلل ):  ي٘مقل^أؿمٝمد ًمًٛمٕم٧م رؾمقل اهلل : طمًٌقا ذم اجلزي٦م، وم٘م٤مل هِم٤مم

 . ()رواه ُمًٚمؿ  (يٕمذب اًمذيـ يٕمذسمقن اًمٜم٤مس ذم اًمدٟمٞم٤م

 اًمرضمؾ يٙمري ُمٜمزًمف ُمـ اًمذُمل، يٜمزل ومٞمف، وهق يٕمٚمؿ : ؾمئؾ اإلُم٤مم أمحد -8

 اسمـ قمقن يم٤من ٓ يٙمري إٓ ُمـ : أٟمف ينمب ومٞمف اخلٛمر وينمك ومٞمف ؟ وم٘م٤مل

 .()أهؾ اًمذُم٦م 

 طمٙمؿ إدظم٤مل اًمّمٚمٞم٥م ُمـ اًمذُمٞم٦م إمم سمٞم٧م زوضمٝم٤م »: ىم٤مل اسمـ اًم٘مٞمؿ ذم ومّمؾ -9

هؾ يٛمٜمٕمٝم٤م أن شمدظمؾ ُمٜمزًمف اًمّمٚمٞم٥م : وىم٤مل أمحد ذم رواي٦م ُمٝمٜم٤م وىمد ؾم٠مًمف): شاعمًٚمؿ

 .() (ي٠مُمره٤م، وم٠مُم٤م أن يٛمٜمٕمٝم٤م ومال: ؟ ىم٤مل

: يمٞمػ يٕمَزى اعمنمك ؟ ىم٤مل: ىمٚم٧م إلؾمح٤مق سمـ راهقيف: ىم٤مل طمرب اًمٙمرُم٤مين - 10

 .()أيمثر اهلل ُم٤مًمؽ ووًمدك : ي٘مقل

                                                 

(.  2613)اًمؼم واًمّمٚم٦م سم٤مب اًمققمٞمد اًمِمديد عمـ قمذب اًمٜم٤مس سمٖمػم طمؼ : صحٞمح ُمًٚمؿ ()

واسمـ قمقن هق اًمت٤مسمٕمل اجلٚمٞمؾ قمٌداهلل سمـ قمقن . 120أطمٙم٤مم أهؾ اعمٚمؾ ًمٚمخالل ص  ()

وىم٤مل أسمق سمٙمر اخلالل سمٕمد ٟم٘مٚمف ًمٙمالم أمحد اًم٤ًمسمؼ . هـ شم٘مري٤ٌمً 150اًمٌٍمي اعمتقرم ؾمٜم٦م 

يمؾ ُمـ طمٙمك قمـ أيب قمٌداهلل ذم اًمرضمؾ يٙمري داره ُمـ ذُمل، وم٢مٟمام أضم٤مسمف أسمق ): وهمػمه

قمٌداهلل قمـ ومٕمؾ اسمـ قمقن، ومل يٜم٘مؾ ٕيب قمٌداهلل ومٞمف ىمقل، وىمد طمٙمك قمٜمف إسمراهٞمؿ أٟمف رآه 

.  217-1/213أطمٙم٤مم أهؾ اًمذُم٦م ٓسمـ اًم٘مٞمؿ : ويٜمٔمر. (...ُمٕمج٤ًٌم سم٘مقل اسمـ قمقن

 . 1/315أطمٙم٤مم أهؾ اًمذُم٦م  ()

.  1/161أطمٙم٤مم أهؾ اًمذُم٦م  ()
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كامذج تطبقؼقة مما جاء عن فؼفاء أهل السـة من أصحاب ادذاهب : ادطؾب الثاين

:  الػؼفقة األربعة من السامحة يف التعامل مع غر ادسؾؿني

أُم٤م ُم٤م أُمر سمف ُمـ سمرهؿ ): ىم٤مل اًم٘مراذم اعم٤مًمٙمل قمٜمد يمالُمف قمغم ُمٕم٤مُمٚم٦م أهؾ اًمذُم٦م -1

وم٤مًمرومؼ سمْمٕمٞمٗمٝمؿ، وؾمد ظمٚم٦م وم٘مػمهؿ، وإـمٕم٤مم ضم٤مئٕمٝمؿ، : ُمـ همػم ُمقدة سم٤مـمٜمٞم٦م

وإيم٤ًمء قم٤مرهيؿ، وًملم اًم٘مقل هلؿ قمغم ؾمٌٞمؾ اًمٚمٓمػ هبؿ واًمرمح٦م ٓ قمغم ؾمٌٞمؾ 

اخلقف واًمذًم٦م، واطمتامل إذايتٝمؿ ذم اجلقار ُمع اًم٘مدرة قمغم إزاًمتف ًمٓمٗم٤ًم ُمٜم٤م هبؿ ٓ 

ظمقوم٤ًم وشمٕمٔمٞماًم، واًمدقم٤مء هلؿ سم٤مهلداي٦م وأن جيٕمٚمقا ُمـ أهؾ اًمًٕم٤مدة، وٟمّمٞمحتٝمؿ ذم 

مجٞمع أُمقرهؿ ذم ديٜمٝمؿ ودٟمٞم٤مهؿ، وطمٗمظ همٞمٌتٝمؿ إذا شمٕمرض أطمد ٕذيتٝمؿ وصقن 

أُمقاهلؿ وقمٞم٤مهلؿ وأقمراوٝمؿ ومجٞمع طم٘مقىمٝمؿ وُمّم٤محلٝمؿ، وأن يٕم٤مٟمقا قمغم دومع 

. () (اًمٔمٚمؿ قمٜمٝمؿ، وإيّم٤مهلؿ مجٞمع طم٘مقىمٝمؿ

: قمّمٛم٦م اًمٜمٗمس، وُمٜمٝم٤م: إن ًمٕم٘مد اًمذُم٦م أطمٙم٤مُم٤ًم، ُمٜمٝم٤م): ىم٤مل اًمٙم٤مؾم٤مين احلٜمٗمل -2

واًمٙمالم ذم وضمقب اجلزي٦م ذم ُمقاوع، ذم سمٞم٤من ؾم٥ٌم وضمقب اجلزي٦م، . قمّمٛم٦م اعم٤مل

وأُم٤م ذائط اًمقضمقب . قم٘مد اًمذُم٦م: وذم سمٞم٤من ذائط اًمقضمقب، وم٥ًٌم وضمقهب٤م

اًمذيمقرة، ومال دم٥م قمغم اًمّمٌٞم٤من : اًمٌٚمقغ، وُمٜمٝم٤م: اًمٕم٘مؾ، وُمٜمٝم٤م: وم٠مٟمقاع، ُمٜمٝم٤م

اًمّمح٦م، ومال دم٥م قمغم اعمريض إذا ُمرض اًمًٜم٦م يمٚمٝم٤م، : واًمٜم٤ًمء واعمج٤مٟملم، وُمٜمٝم٤م

اًمًالُم٦م قمـ اًمزُم٤مٟمف واًمٕمٛمك واًمٙمؼم ذم فم٤مهر اًمرواي٦م، ومال دم٥م قمغم اًمزُمـ : وُمٜمٝم٤م

                                                 

.  15، ص 3، ضمـ 119اًمٗمرق : اًمٗمروق: يٜمٔمر ()
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أهن٤م ًمٞم٧ًم سمنمط، ودم٥م قمغم : وإقمٛمك واًمِمٞمخ اًمٙمٌػم، وروي قمـ أيب يقؾمػ

 . ()اٟمتٝمك يمالُمف سمحروومف خمتٍما  (ه١مٓء إذا يم٤من هلؿ ُم٤مل

 قمٜمد اًمٙمالم قمغم ()وىم٤مل ذم اعمٜمٝم٤مج وذطمف ُمٖمٜمك اعمحت٤مج ذم وم٘مف اًمِم٤مومٕمٞم٦م  -3

وُمتك صح٧م وضم٥م قمغم قم٤مىمده٤م وقمغم ُمـ ): اًمّمٚمح واهلدٟم٦م ُمع همػم اعمًٚمٛملم

 .(اًمٙمػ، ودومع إذى ُمـ ُمًٚمؿ أو ذُمل قمٜمٝمؿ، ووم٤مءًا سم٤مًمٕمٝمد: ()سمٕمده ُمـ إئٛم٦م 

أُم٤م اعمًت٠مُمـ ومٝمق اًمذي ي٘مدم سمالد اعمًٚمٛملم ُمـ ): ىم٤مل احل٤مومظ اسمـ اًم٘مٞمؿ احلٜمٌكم -4

رؾمؾ، ودم٤مر، وُمًتجػمون طمتك يٕمرض قمٚمٞمٝمؿ : همػم اؾمتٞمٓم٤من هل٤م، وه١مٓء أىم٤ًمم

اإلؾمالم واًم٘مرآن، وم٢من ؿم٤مؤوا دظمٚمقا ومٞمف، وإن ؿم٤مؤوا رضمٕمقا إمم سمالدهؿ، وـم٤مًمٌقا 

طم٤مضم٦م ُمـ زي٤مرة أو همػمه٤م، وطمٙمؿ ه١مٓء أٓ هي٤مضمروا، وٓ ي٘متٚمقا، وٓ شم١مظمذ ُمٜمٝمؿ 

اجلزي٦م، وأن يٕمرض قمغم اعمًتجػم ُمٜمٝمؿ اإلؾمالم واًم٘مرآن، وم٢من دظمؾ ومٞمف ومذاك، 

وإن أطم٥م اًمٚمح٤مق سمٛم٠مُمٜمف أحلؼ سمف، ومل يٕمرض ًمف ُمـ ىمٌؾ وصقًمف إًمٞمف، وم٢مذا وصؾ 

.  () (إًمٞمف قم٤مد طمرسمٞم٤ًم يمام يم٤من

                                                 

 . 7/111سمدائع اًمّمٜم٤مئع  ()

 . 4/261سم٤مب اهلدٟم٦م  ()

.  أي طمٙم٤مم اعمًٚمٛملم ()

.  336أطمٙم٤مم أهؾ اًمذُم٦م ص  ()
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كامذج تطبقؼقة مما جاء عن بعض العؾامء ادعارصين من السامحة يف : ادطؾب الثالث

:  التعامل مع غر ادسؾؿني

 ىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م قمٌد اًمٕمزيز سمـ قمٌداهلل سمـ سم٤مز ُمٗمتل اعمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م  -1

: إن ُمـ اعمنموع ًمٚمٛمًٚمؿ سم٤مًمٜم٦ًٌم إمم همػم اعمًٚمؿ أُمقرًا ُمتٕمدده، ُمٜمٝم٤م): اًم٤ًمسمؼ

 ًٓ  . اًمدقمقه إمم اهلل قمزوضمؾ سم٠من يدقمقه إمم اهلل ويٌلم ًمف طم٘مٞم٘م٦م اإلؾمالم: أو

ٓ جيقز أن ئمٚمٛمف ذم ٟمٗمس وٓ ذم ُم٤مل وٓ ذم قمرض، إذا يم٤من ذُمٞم٤ًم أو ُمًت٠مُمٜم٤ًم : صم٤مٟمٞم٤مً 

أو ُمٕم٤مهدًا وم٢مٟمف ي١مدي إًمٞمف احلؼ ومال ئمٚمٛمف ذم ُم٤مل ٓ سم٤مًمنىم٦م وٓ سم٤مخلٞم٤مٟم٦م وٓ 

سم٤مًمٖمش، وٓ ئمٚمٛمف ذم سمدٟمف ٓ سميب وٓ سمٖمػمه، ٕن يمقٟمف ُمٕم٤مهدًا أو ذُمٞم٤ًم ذم اًمٌٚمد 

.  أو ُمًت٠مُمٜم٤ًم يٕمّمٛمف

.  ٓ ُم٤مٟمع ُمـ ُمٕم٤مُمٚمتف ذم اًمٌٞمع واًمنماء واًمت٠مضمػم وٟمحق ذًمؽ: صم٤مًمث٤مً 

.  وقمٚمٞمٙمؿ: ذم اًمًالم، ٓ يٌدؤه سم٤مًمًالم، وًمٙمـ يرد قمٚمٞمف سم٘مقًمف: راسمٕم٤مً 

وُمـ ذًمؽ أيْم٤م طمًـ اجلقار إذا يم٤من ضم٤مرًا حتًـ إًمٞمف وٓ شم١مذيف ذم ضمقاره، 

اٟمتٝمك يمالم ؿمٞمخٜم٤م  (وشمتّمدق قمٚمٞمف إذا يم٤من وم٘مػمًا، هتدي إًمٞمف، وشمٜمّمح ًمف ومٞمام يٜمٗمٕمف

. ()سمحروومف خمتٍما - رمحف اهلل - قمٌد اًمٕمزيز سمـ سم٤مز 

وىم٤مل ؿمٞمخٜم٤م قمٌد اًمٕمزيز سمـ سم٤مز أيْم٤م ذم ضمقاب ؾم١مال قمـ طمٙمؿ اًمتؼمع سمٜم٘مؾ  -2

ٓ )- : رمحف اهلل شمٕم٤ممم - اًمدم عمريض أوؿمؽ قمغم اهلالك وهق همػم ُمًٚمؿ، وم٘م٤مل 

  : أقمٚمؿ ُم٤مٟمٕم٤ًم ُمـ ذًمؽ، ٕن اهلل شمٕم٤ممم ي٘مقل             

                                                 

، وجمٛمقع ومت٤موى (1040، 3/1039مجع اًمديمتقر قمٌداهلل اًمٓمٞم٤مر )يٜمٔمر جمٛمقع ومت٤مويف  ()

(. 267، 4/266مجع دار اإلومت٤مء سم٤مًمري٤مض )وُم٘م٤مٓت ُمتٜمققمف 
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                               [8: اعمٛمتحٜم٦م]، وم٢مذا 

 اوٓمر اعمٕم٤مهد أو اعمًت٠مُمـ اًمذي ًمٞمس سمٞمٜمٜم٤م وسمٞمٜمف طمرب، إذا اوٓمر إمم ذًمؽ، 

 ومال سم٠مس سم٤مًمّمدىم٦م قمٚمٞمف ُمـ اًمدم، يمام ًمق اوٓمر إمم اعمٞمت٦م، وأٟم٧م ُم٠مضمقر ذم 

 . () (ذًمؽ

اًمٓمري٘م٦م ): ضم٤مء ذم ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م ًمإلومت٤مء سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م -3

اًمقوم٤مء ًمف سمذُمتف، ًممي٤مت وإطم٤مدي٨م اًمتل أُمرت : اعمثغم ذم ُمٕم٤مُمٚم٦م اعمًٚمٛملم ًمٚمذُمل

  : ، وُمٕم٤مُمٚمتف سم٤مًمٕمدل، ًم٘مقًمف شمٕم٤ممم()سم٤مًمقوم٤مء سم٤مًمٕمٝمد، وسمره        

                                      

          [8: اعمٛمتحٜم٦م] ٓوًملم اًم٘مقل ُمٕمف، واإلطم٤ًمن إًمٞمف قمٛمقُم٤ًم، إ 

ومٞمام ُمٜمع ُمٜمف اًمنمع، يمٌدئف سم٤مًمًالم، وشمزوجيف اعمًٚمٛم٦م، وشمقريثف ُمـ اعمًٚمؿ، وٟمحق 

 . () (ذًمؽ، مم٤م ورد اًمٜمص سمٛمٜمٕمف

جيقز اًمتٕم٤مُمؾ ُمع ): وضم٤مء أيْم٤ًم ذم ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م سم٤معمٛمٚمٙم٦م اًمٕمرسمٞم٦م اًمًٕمقدي٦م

اًمٜمٍماين اعمج٤مور سم٤مإلطم٤ًمن إًمٞمف وُم٤ًمقمدشمف ذم إُمقر اعم٤ٌمطم٦م واًمؼم سمف وزي٤مرشمف 

. () (ًمدقمقشمف إمم اهلل شمٕم٤ممم ًمٕمؾ اهلل أن هيديف ًمإلؾمالم

                                                 

. 73، 72ص ( أطمٙم٤مم أهؾ اًمذُم٦م)اًمٗمت٤موى اعمٚمح٘م٦م سمٛمختٍم : يٜمٔمر ()

.  اإلطم٤ًمن إًمٞمف سم٤مهلدي٦م، وٟمحقه٤م: سمره ()

(. 2677)، ومتقى رىمؿ 2/62ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م  ()

(.  8691)، ومتقى رىمؿ 2/67ومت٤موى اًمٚمجٜم٦م اًمدائٛم٦م  ()
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الخاتمة 
 

:  احلٛمد اهلل وطمده واًمّمالة واًمًالم قمغم ُمـ ٓ ٟمٌل سمٕمده 

:  أُم٤م سمٕمد 

وم٘مد شمٌلم وفمٝمر زم ُمـ ظمالل هذا اًمٌح٨م أُمقر يمثػمة ، شمدل ضمٚمٝم٤م قمغم قمٔمٛم٦م هذا 

اًمديـ، وأٟمف ىمد مجع ظمّم٤مل اخلػم ، واشمّمػ سمجٛمٞمع اًمّمٗم٤مت واعمزاي٤م احلًٜم٦م ، 

ويمٞمػ ٓ يٙمقن يمذًمؽ وىمد ذقمف ًمٚمٕم٤ٌمد أطمٙمؿ احل٤ميمٛملم ضمؾ وقمال ، اًمذي هق 

ظم٤مًمؼ اًمٕم٤ٌمد ، ويٕمٚمؿ ُم٤م يّمٚمحٝمؿ ، ويٕمٚمؿ ُم٤م ومٞمف اخلػم واًمٕمدل واًمرمح٦م ، وُمـ أهؿ 

اعمزاي٤م اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمتل اشمّمػ هب٤م هذا اًمديـ اًمٕمٔمٞمؿ ومٞمام يتٕمٚمؼ سم٤مًمتنميٕم٤مت اخل٤مص٦م 

:  سمتٕم٤مُمؾ اعمًٚمٛملم ُمع همػمهؿ ُمـ أصح٤مب اًمدي٤مٟم٤مت واعمذاه٥م إظمرى ُم٤م يكم 

. اًمٕمدل -1

 .اإلطم٤ًمن  -2

 .اًمرمح٦م  -3

 .طمًـ اًمتٕم٤مُمؾ  -4

 .اًمٕمٗمق واًمّمٗمح  -5

 .اعمّم٤محل٦م واعمٝم٤مدٟم٦م -6

 .اًمقوم٤مء سم٤مًمٕمٝمقد -7
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وهمػم ذًمؽ ُمـ اًمّمٗم٤مت واعمزاي٤م احلًٜم٦م اًمتل هل ُمـ ُمٙم٤مرم إظمالق ومجٞمؾ 

اًمٗمٕم٤مل ، واًمتل ُمر ذم هذا اًمٌح٨م ذيمر أُمثٚم٦م يمثػمة هل٤م ، واًمتل حت٘مؼ اخلػم واًمٕمدل ، 

ومٝمذا اًمديـ طم٘م٤ًم هق ديـ اًمًامطم٦م سمجٛمٞمع صقره٤م ، وسمام حتٛمٚمف هذه اًمٙمٚمٛم٦م ُمـ 

. ُمٕم٤مين قمٔمٞمٛم٦م 

وهلذا عم٤م ـمٌؼ اعمًٚمٛمقن إوائؾ هذه اًمتنميٕم٤مت اًمتل أرؿمدهؿ إًمٞمٝم٤م هذا اًمديـ 

. اًمٕمٔمٞمؿ دظمؾ اًمٜم٤مس ذم ديـ اهلل أومقاضم٤مً 

إن شم٤ًمُمح وُمٕم٤مُمٚم٦م اعمًٚمٛملم اًمٓمٞم٦ٌم ٕهؾ اًمذُم٦م أدى إمم ): ي٘مقل اعمًتنمق دوزي 

إىم٤ٌمهلؿ قمغم اإلؾمالم ، وأهنؿ رأوا ومٞمف اًمٞمن واًم٤ًٌمـم٦م ، مم٤م مل ي٠مًمٗمقه ذم دي٤مٟم٤مهتؿ 

. ( )(اًم٤ًمسم٘م٦م

يمام أٟمف عم٤م ـمٌؼ اعمًٚمٛمقن إوائؾ شمٕم٤مًمٞمؿ اإلؾمالم اعمتٕمٚم٘م٦م سم٤مًمتٕم٤مُمؾ ُمع همػم اعمًٚمٛملم 

 يمثػم ُمـ همػم اعمًٚمٛملم اًمذيـ حيٙمٛمٝمؿ اعمًٚمٛمقن ذم صدر اإلؾمالم يرهمٌقن أصٌح

ذم اؾمتٛمرار طمٙمؿ اعمًٚمٛملم هلؿ ،  ويٗمْمٚمقن طمٙمؿ اعمًٚمٛملم قمغم طمٙمؿ أهؾ ديٜمٝمؿ 

. ، وسمٜمل ُمٚمتٝمؿ 

وُمـ أووح إُمثٚم٦م قمغم هذا ُم٤م ومٕمٚمف ٟمّم٤مرى اًمِم٤مم عم٤م طمٙمٛمٝمؿ اعمًٚمٛمقن ، وم٘مد 

روى اًمٌالذري أن اعمًٚمٛملم عم٤م ومتحقا دُمِمؼ ومحص ، واعمدن اًم٘مري٦ٌم ُمٜمٝمام ، أىمٌٚم٧م 

رد اعمًٚمٛمقن قمغم أهؾ محص ُمـ فمجقع ضمٞمقش هرىمؾ ُمـ ىمًٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م إمم محص ، 

ىمد ؿمٖمٚمٜم٤م قمـ ٟمٍمشمٙمؿ واًمدومع قمٜمٙمؿ :  اجلزي٦م اًمتل أظمذوه٤م ُمٜمٝمؿ، وىم٤مًمقا اًمذُمٞملم

                                                 

ٟمٔمرات » ٟم٘ماًل قمـ 70شم٤مريخ أهؾ اًمذُم٦م ذم اًمٕمراق ًمٚمديمتقر شمقومٞمؼ ؾمٚمٓم٤من اًمٞمقزسمٙمل ص  ()

.  ًمدوزيش ذم شم٤مريخ اعمًٚمٛملم
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ًمقٓيتٙمؿ وقمدًمٙمؿ أطم٥م إًمٞمٜم٤م مم٤م يمٜم٤م ومٞمف : ، وم٠مٟمتؿ قمغم أُمريمؿ ، وم٘م٤مل أهؾ محص 

واًمتقراة : ُمـ اًمٔمٚمؿ ، وًمٜمدومٕمـ ضمٜمد هرىمؾ ُمع قم٤مُمٚمٙمؿ ، وهنض اًمٞمٝمقد ، وم٘م٤مًمقا 

ٓ يدظمٚمـ قم٤مُمؾ هرىمؾ ُمديٜم٦م محص إٓ أن ٟمٖمٚم٥م وٟمجٝمد ، وم٠مهمٚم٘مقا إسمقاب ، 

وطمرؾمقه٤م ، ويمذًمؽ ومٕمؾ أهؾ اعمدن اًمتل صقحل٧م ُمـ اًمٜمّم٤مرى واًمٞمٝمقد ، 

إن فمٝمر اًمروم وأشم٤ٌمقمٝمؿ قمغم اعمًٚمٛملم سٟم٤م إمم ُم٤ميمٜم٤م قمٚمٞمف ، وإٓ وم٢مٟم٤م قمغم : وىم٤مًمقا

. ()أُمرٟم٤م ُم٤م يم٤من ًمٚمٛمًٚمٛملم قمدد

وىمد يمت٥م أيْم٤م سمٓمريرك سمٞم٧م اعم٘مدس ذم اًم٘مرن اًمت٤مؾمع اعمٞمالدي ٕظمٞمف سمٓمريرك 

إهنؿ يٛمت٤مزون سم٤مًمٕمدل ، وٓ ئمٚمٛمقٟمٜم٤م اًمٌت٦م ، ): اًم٘مًٓمٜمٓمٞمٜمٞم٦م قمـ اًمٕمرب ، وم٘م٤مل 

 .()(وهؿ ٓ يًتخدُمقن ُمٕمٜم٤م أي قمٜمػ

 سمٕمد ذيمره هقم٦م دظمقل أهؾ اًمٌالد اًمتل ومتحٝم٤م شدوزي»وي٘مقل اعمًتنمق 

ي٠مُمر سم٤مًمت٤ًمُمح ^ وىمد يم٤من حمٛمد »: اعمًٚمٛمقن ذم اإلؾمالم سمّمقرة ُمدهِم٦م ىم٤مل

 أوػ إمم ذًمؽ أن احلٙمؿ اإلؾمالُمل يم٤من يتقظمك اًمتٞمًػم واخلػم اًمٕم٤مم اء،ضواإلغ

واًمؼم سم٤مًمِمٕمقب اعمحٙمقُم٦م ٓ ؾمٞمام اًمٜمّم٤مرى، وٓ شمٜمس أهنؿ يم٤مٟمقا ُمْمٓمريـ إمم 

دومع ضائ٥م وم٤مدطم٦م ًمإلُمؼماـمقر اًمروُم٤مين، ومٚمام ضم٤مء اإلؾمالم أقمٗم٤مهؿ ُمٜمٝم٤م، ومل 

يٗمرض قمٚمٞمٝمؿ إٓ ضمزي٦م ُمٕمتدًم٦م ٓ شمرهؼ أطمًدا، وُمتك قمروم٧م ذًمؽ زاًم٧م دهِمؽ 

                                                 

  .143ومتقح اًمٌٚمدان ص ( )

 .364زيٖمريد هق ٟمٙم٦م ص : ؿمٛمس اًمٕمرب شمٓمٚمع قمغم اًمٖمرب ًمٚمٛمًتنمىم٦م إعم٤مٟمٞم٦م( )
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وقمجٌؽ ُمـ إيث٤مرهؿ طمٙمؿ اعمًٚمٛملم قمغم طمٙمؿ اًمروُم٤من واٟمدوم٤مقمٝمؿ إمم ُم٤ًمقمدة 

ًٓ ُمـ ُمٜم٤موأهتؿ واًمت٠مًم٥م قمٚمٞمٝمؿ    .()شاًمٕمرب ذم ومتقطم٤مهتؿ سمٙمؾ ىمٚمقهبؿ وىمقاهؿ سمد

يمثػم ُمـ اعمٜمّمٗملم اًمٖمرسمٞملم ممـ درس شم٤مريخ أيًْم٤م وىمد اقمؽمف هبذه احل٘مٞم٘م٦م 

 . ()اعمًٚمٛملم وُمٕم٤مُمٚمتٝمؿ ًمٖمػم اعمًٚمٛملم

وًمذًمؽ يمٚمف وم٢مٟمٜمل أويص ذم ظم٤ممت٦م هذه اًمرؾم٤مًم٦م قمٛمقم اعمًٚمٛملم أن حيرصقا يمؾ 

ُمٕم٤مُمٚم٦م )احلرص قمغم شمٓمٌٞمؼ شمٕم٤مًمٞمؿ اإلؾمالم اًمٕمٔمٞمٛم٦م اًمًٛمح٦م ذم هذا اجل٤مٟم٥م اعمٝمؿ 

وأن يًػموا ذم ذًمؽ قمغم ؾمػمة ٟمٌٞمٝمؿ صغم اهلل قمٚمٞمف وؾمٚمؿ وؾمٚمٗمٝمؿ  (همػم اعمًٚمٛملم

يمام -ُم٤م ووحف وسمٞمٜمف قمٚمامء اعمًٚمٛملم ىمدياًم وطمديث٤ًم ذم هذا اًم٤ٌمب قمغم اًمّم٤مًمح، و

 ًمٞمٙمقٟمقا سمذًمؽ ُمتٛمًٙملم سمنمع اهلل ، –ؾمٌؼ سمٞم٤من رء ُمـ ذًمؽ ذم هذه اًمرؾم٤مًم٦م 

 احلًٜم٦م ، وم٢من شمٓمٌٞمؼ شمٕم٤مًمٞمؿ اإلؾمالم ذم سمحًـ اًمتٕم٤مُمؾ واًم٘مدوةدقم٤مة إمم ؾمٌٞمٚمف 

 ٟمٗمٕم٤ًم ااًمتٕم٤مُمؾ ُمع همػم اعمًٚمٛملم ُمـ أيمؼم وؾم٤مئؾ اًمدقمقة إمم اهلل شمٕم٤ممم ، وُمـ أيمثره

. ذم إىمٜم٤مع همػم اعمًٚمٛملم سم٠من اإلؾمالم هق اًمديـ احلؼ ، يمام ؾمٌؼ سمٞم٤من ذًمؽ 

أن اإلؾمالم إٟمام دظمؾ يمثػمًا ُمـ اًمدول : ومم٤م ي١ميد ُم٤م ؾمٌؼ ويزيده ووقطم٤ًم 

ٟمدوٟمٞمًٞم٤م وُم٤مًمٞمزي٤م وهمػممه٤م قمـ ـمريؼ اًمتج٤مر اعمًٚمٛملم اًمذيـ ـمٌ٘مقا أواًمٌٚمدان ، ك

                                                 

، 399يم٤مُمؾ اًمٙمٞمالين ص : شمرمج٦م)ش دوزي»ٟمٔمرات ذم شم٤مريخ اعمًٚمٛملم ًمٚمٛمًتنمق  ()

400 .)

ؾمامطم٦م )ًمٚمديمتقر شمقومٞمؼ ؾمٚمٓم٤من اًمٞمقزسمٙمل، و (شم٤مريخ أهؾ اًمذُم٦م ذم اًمٕمراق): يٜمٔمر( )

ؾمامطم٦م اإلؾمالم ذم )ًمٚمديمتقر طمٙمٛم٧م سمِمػميس، و (اإلؾمالم ذم اًمتٕم٤مُمؾ ُمع همػم اعمًٚمٛملم

 .ًمٚمديمتقر قمٌد اهلل اًمٚمحٞمدان (ُمٕم٤مُمٚم٦م همػم اعمًٚمٛملم
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شمٕم٤مًمٞمؿ اإلؾمالم ذم هذا اجل٤مٟم٥م ذم شمٚمؽ اًمٌالد ، ومدظمؾ أهٚمٝم٤م سم٥ًٌم طمًـ شمٕم٤مُمؾ 

. ه١مٓء اًمتج٤مر ذم ديـ اهلل أومقاضم٤م

اًمقؾمط ف ،يمام أوص قمٛمقم اعمًٚمٛملم أن حيذروا ُمـ اًمٖمٚمق واجلٗم٤مء ذم هذا اجل٤مٟم٥م

  :هق اًمٕمدل واحلؼ ، يمام ىم٤مل شمٕم٤ممم                 ( 143اًمٌ٘مرة) . 

ويٜمٌٖمل أن ٟمٕمٚمؿ ي٘مٞمٜم٤م أن ُم٤م ومٕمٚمف سمٕمض اعمًٚمٛملم ُمـ اًمٖمٚمق ذم هذا اًم٤ٌمب ، واًمذي 

يتٛمثؾ ذم آقمتداء قمغم اعمٕم٤مهديـ أو اعمًت٠مُمٜملم أو اًمذُمٞملم ذم أُمقاهلؿ أو أٟمٗمًٝمؿ ، 

وُم٤م ومٕمٚمف آظمرون ممـ يٜمتًٌقن إمم اإلؾمالم ُمـ اًمتٗمريط ذم هذا اجل٤مٟم٥م ، أن ذًمؽ 

يمٚمف ُمـ اًمّمد قمـ ديـ اهلل شمٕم٤ممم ، ومٝمق ُمـ أؾم٤ٌمب قمدم ىمٌقل يمثػم ُمـ همػم اعمًٚمٛملم 

ًمدقمقة اإلؾمالم ، سم٥ًٌم شمِمقيف ه١مٓء أو أوًمئؽ ًمّمقرة اإلؾمالم ذم أذه٤مهنؿ ، يمام 

أهنؿ سمذًمؽ جيرون قمغم يمثػم ُمـ اًمدول واًمِمٕمقب اإلؾمالُمٞم٦م اًمقيالت واعمآد 

. واًمٜمٙم٤ٌمت ُمـ طمٞم٨م يِمٕمرون أو ٓ يِمٕمرون 

اؾم٠مل اهلل أن يّمٚمح أطمقال اعمًٚمٛملم ، وأن يرزىمٝمؿ شمٓمٌٞمؼ شمٕم٤مًمٞمؿ هذا اًمديـ 

. اًمٕمٔمٞمؿ ذم يمؾ أُمقرهؿ ، وصغم اهلل قمغم ٟمٌٞمٜم٤م حمٛمد وقمغم آًمف وصحٌف وؾمٚمؿ 
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